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1 Agenda 6 juli 2022 
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Overleg : algemeen bestuur

Datum : 6 juli 2022

Tijd : 13.00 - 15.00 uur

Plaats Gemeente Montferland, raadzaal Gouden Handen, Emmerikseweg 17  ‘s Heerenberg

AGENDAPUNTEN:

Deel 1 

1. Opening en mededelingen

2. Ingekomen post 
Besluit: kennisnemen en advies overnemen

3. Besluitenlijst 6 april 2022
Besluit: vaststellen.

4. RegioAgendacommissie 
Advies 1e RAC-vergadering 23 mei 2022 en terugkoppeling van de vergadering van 27 juni 2022

Deel 2 – ter besluitvorming

5. Vaststellen algemeen bestuur 2022-2026
Besluit: vaststellen.

6. Kiezen van de leden van het dagelijks bestuur en aanwijzen van de voorzitter en 
plaatsvervanger
Besluit: de leden H. Bruls, L. van Riswijk en N. Kalfs te kiezen in het dagelijks bestuur. Dhr. Bruls 
aan te wijzen als voorzitter en dhr. Van Riswijk als diens plaatsvervanger. 

7. Voordracht bestuurlijke opdrachtgevers
Besluit: conform het advies van de samenstellingscommissie 4 bestuurlijk opdrachtgevers te laten  
starten met de werkzaamheden. 

8. Vaststellen van de begrotingswijziging 2022-01 (RES-middelen)
Besluit: 
1. Kennisnemen van de ontvangen zienswijzen
2. De begrotingswijziging 2022-01 vast te stellen

9. Vaststellen van de jaarstukken Groene Metropoolregio 2021
Besluit:
1. Kennisnemen van de ontvangen zienswijzen en de opgestelde zienswijzenota
2. De jaarrekening 2021 en het jaarverslag 2021 vast te stellen
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10. Vaststellen van de regionale agenda 2023-2024 en begroting 2023-2026
Besluit:
1. Kennisnemen van de ontvangen zienswijzen en de opgestelde zienswijzenota 
2. De regionale agenda 2023-2024 en de begroting 2023-2026 vast te stellen

11. Vaststellen van de Archiefverordening Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 2022
Besluit: vaststellen

12. Delegatiebesluit Wet open overheid 
Besluit: vaststellen

Deel 3 - informatief

13. Regiodeal 4e tranche

14. Actuele thema’s en onderwerpen vanuit de 5 opgaven.

15. Vooruitblik op tweede half jaar 2022

16. Rondvraag 

17. Sluiting



2 Ingekomen Stukken

1 0 - Overzicht Ingekomen Stukken (april-mei 2022) 

Overzicht Ingekomen Stukken DB 22 juni 2022

Datum Afzender Onderwerp Advies
Dagelijks Bestuur 22 juni 2022
Algemeen Bestuur 6 juli 2022 
1 220429 VNG, IPO, UWV en BZK Implementatie Wet Openbare Overheid In handen AB met advies “voor kennisgeving 

aannemen”. 

Zie agendapunt 9 DB agenda 22 juni 2022

2 220510 Vereniging Nederlands 

Cultuurlandschap en 

Burgerinitiatief Duurzame 

Ooijpolder

Open brief inzake “11.59 uur in het Rijk van 

Nijmegen”

In handen AB met advies “voor kennisgeving 

aannemen”

In handen van opgavenmanager Ontspannen 

Regio

3 220512 Provincie Gelderland Brief inzake “Toezicht op de financiën van 

gemeenschappelijke regelingen”

In handen AB met advies “voor kennisgeving 

aannemen”

In handen van de directeur 

4 220512 De gemeentelijke 

Ombudsman

Jaarverslag 2021 In handen AB met advies “voor kennisgeving 

aannemen”

5 220527 KAN Jaarplan 2022 Kennisnetwerk Arnhem-Nijmegen In handen van AB met advies “voor 

kennisgeving aannemen”



Datum Afzender Onderwerp Advies
Dagelijks Bestuur 22 juni 2022
Algemeen Bestuur 6 juli 2022 
6 220527 KAN Formatie-essay ‘Het KAN in de stad niet zonder 

regio’

In handen van AB met advies “voor 

kennisgeving aannemen”



1 1 - 220502 - Brief VNG-IPO-Min. BZK-Unie v. Waterschappen inzake Implementatie Wet open overheid d.d. 29-04-22 





















1 2 - 22020510 Open brief - 11.59 uur in het Rijk van Nijmegen (003) 

1

Open brief aan

- College van burgemeester en wethouders en alle raadsleden gemeente Berg en Dal
- College van burgemeester en wethouders en alle raadsleden gemeente Nijmegen
- College van burgemeester en wethouders en alle raadsleden gemeente Beuningen
- College van burgemeester en wethouders en alle raadsleden gemeente Heumen
- College van burgemeester en wethouders en alle raadsleden gemeente Mook en Middelaar
- Bestuur Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Beek-Ubbergen/Leuth-Erlecom, 10 mei 2022

Onderwerp: 11.59 uur in het Rijk van Nijmegen 

Geachte colleges van burgemeester en wethouders, geachte raadsleden, geacht bestuur,

Wereldwijd luidt de noodklok over de dramatische toestand van natuur, biodiversiteit, milieu, 
landschap en de op grote schaal degraderende landbouwbodems. Wij, gepokt en gemazelde 
natuurbeschermers, komen tot de bittere vaststelling dat natuur en landschap er in het Rijk van 
Nijmegen eveneens slecht voorstaan. Boerenlandvogels zoals grutto en kievit zijn zeldzaam, de 
insectensterfte is ook hier immens, landbouwgronden verdrogen in hete zomers, bij buien spoelt de 
bodem als modderstromen de hellingen af; de kwaliteit van de natuur degradeert. 
Het buitengebied van Heumen ten oosten van het Maas-Waalkanaal, geheel Berg en Dal en een deel 
van Mook en Middelaar is vanwege haar unieke landschap en natuur aangewezen als Nationaal 
Landschap de Gelderse Poort. Bovendien is het Rijk van Nijmegen de bijzondere bakermat van vele 
organisaties en personen die al tientallen jaren opkomen voor natuur, landschap en duurzame 
landbouw in onze regio, nationaal en internationaal. Ondanks dit alles ontbreekt het regionale en 
lokale bestuurders nog altijd aan ‘groene’ trots, commitment, visie en dadendrang. Nationaal 
Landschap is nationaal erfgoed. En dat impliceert dat we zo’n bijzonder gebied gevrijwaard moeten 
houden van díe ingrepen en díe nivellering zoals in de rest van Nederland optreedt. Dit inzicht, zo is 
onze ervaring, zit bij u, de bestuurders, niet tussen de oren.

Mede daarom hebben wij ons de volgende essentiële vragen gesteld: is het mogelijk in onze regio de 
neerwaartse spiraal te doorbreken en om te buigen naar echt herstel van biodiversiteit en landschap, 
en kunnen we de transitie naar een natuurinclusief werkende landbouw realiseren, met echt 
duurzaam perspectief voor boeren en consumenten? En valt dat alles vruchtbaar te verenigen met 
de immense stedelijke ontwikkeling die in onze regio gepland is? 
We hebben kopstukken uit de groene organisaties in het Rijk van Nijmegen bij elkaar geroepen. En 
samen analyseren wij hoe wij de afgelopen decennia hebben gewerkt, wat we nou eigenlijk bereikt 
hebben en vooral waar het nog altijd aan schort. Echte samenwerking is nodig om een vuist te maken 
tegen de nieuwe golf van aantastingen die op ons Nationaal Landschap de Gelderse Poort afkomt.   
We moeten elkaar meer ondersteunen en we moeten samen een keiharde rode grens vaststellen 
‘wat kan wel en wat kan niet’. Ons uiteindelijke ideaal is om samen een sterke groene vuist te maken 
voor behoud van wat waardevol is in het groene Rijk van Nijmegen. 
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Tegelijkertijd zien we dat het bewerkstelligen van een positieve spiraal naar echt duurzaam herstel 
veel meer vergt. Overheden, ondernemers, organisaties, boeren en burgers dienen te komen tot een 
positieve focus op daadwerkelijk herstel van natuur en landschap. Dat zal niet makkelijk zijn. Ons 
eerste idee is aan te haken bij de grote opgaves die gemeentes, regio en rijk zich stellen in de onlangs 
opgerichte Groene (!) Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Gemeentes, rijk en provincie hebben de 
Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen opgericht met het oog op gigantische ambities, zoals 
60.000 nieuw te bouwen woningen in de periode 2020-2040, vele duizenden extra arbeidsplaatsen, 
energietransitie en infrastructuur. De regio wil samen met Foodvalley Ede-Wageningen uitgroeien tot 
een internationaal bekende en goed bereikbare metropool. En tegelijkertijd en ondanks de vele 
ruimteclaims wil de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen ‘meer landschap’ creëren, zoals in 
haar Verstedelijkingsvisie verwoordt onder het kopje ’Woningbouw en landschap’ (citaat): ‘In alle 
gevallen is het belangrijk dat dit (woningbouw dus) gebeurt met oog voor ruimtelijke en 
landschappelijke kwaliteit. Buiten en binnen het bestaande stedelijk gebied.’ En onder het kopje 
‘Meer landschap, versterken leefomgeving’ (citaat): ‘Tussen de bebouwde gebieden maken we 5.000 
hectare buitengebied toegankelijk voor medegebruik: recreatief, aantrekkelijk en toegankelijk’.

Het Rijk van Nijmegen krijgt ook zijn deel te verstouwen: Nijmegen telt nu al 82.000 woningen en 
gaat verdichten met nog eens 20.000 woningen tot 2040.  Elders in het Rijk van Nijmegen komen nog 
eens 9.000 extra woningen die tegen de dorpen geplakt gaan worden en dus in het groen, terwijl de 
recreatiedruk op diezelfde groene omgeving ook nog eens gaat toenemen. 
Het creëren van uitloopgebied alleen al doet denken aan Park Lingezegen (2.000 hectare) die een 
investering van 70 miljoen euro behelst met per jaar 1,5 miljoen euro voor het beheer en onderhoud. 
Dit park vol natuur en boerenland is gerealiseerd in nauwe samenhang met de stadsuitbreidingen 
van Arnhem-Zuid, Elst en Nijmegen-Noord. 

Maar de op het eerste oog mooie landschappelijke ambities van de Groene Metropoolregio stellen 
ons allerminst gerust: de kritieke toestand van natuur en landschap wordt absoluut onvoldoende 
onderkend door de plannenmakers en besluitvormers van de Groene Metropoolregio. Ongerust zijn 
we ook omdat binnen de metropoolregio de drijvende krachten de woningbouw en de economie 
zijn, waarbij natuur en het landschap vooral worden afgeschilderd als een prachtig en rijk decor en 
als uitloopgebied voor stedelingen. 

De uitdaging voor u en voor ons is dat we gaan bouwen vanuit de enorme ontwikkelpotentie van 
natuur en landschap in onze regio, als basis ook voor groene, gezonde stedelijke ontwikkeling. Er valt 
namelijk een wereld te winnen: niet alleen gezond voedsel uit eigen streek, van een bodem die volop 
CO2 vastlegt en water bergt, maar ook landbouw die de bodem herstelt zonder stikstofoverlast, een 
verrassend landschap rijk aan wandelpaden, heggen, houtwallen, natuurrijk water; boerenland en 
natuurgebieden waar plant en dier echt worden gekoesterd. En waarom niet het Nationaal 
Landschap De Gelderse Poort uitbreiden met de Hatertse en Overasseltse Vennen en verder tot en 
met de riviernatuur westelijk van Nijmegen? En onze belangrijkste wens is wellicht trots commitment 
van u, overheidsvertegenwoordigers, en ook van instellingen en bedrijven. 

De klokt tikt, de groene basis van onze samenleving dreigt te sneuvelen. Hoogste tijd: u zet de groene 
uitdaging voorop, en op ons mag u rekenen.

Jaap Dirkmaat, directeur Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, voorzitter Das & Boom
024 – 684 22 94, info@nederlandscultuurlandschap.nl

Frank Saris, Burgerinitiatief Duurzame Ooijpolder; Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen e.o. 
06 – 519 97 236, frank.saris@kpnmail.nl
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Aan de (algemeen) besturen van de Gelderse 

gemeenschappelijke regelingen 

 

 

 

 

Geacht bestuur, 

 

We houden toezicht op de financiën van uw gemeenschappelijke regeling. Om u meer inzicht te 

geven in de wijze waarop wij naar uw begroting, jaarrekening en andere financiële stukken kijken, 

hebben wij het Gemeenschappelijk Toezichtskader 2022 voor gemeenschappelijke regelingen 

vastgesteld. Dit komt in plaats van het gemeenschappelijk toezichtskader uit 2014 ‘Een kwestie van 
evenwicht’. Het gemeenschappelijk toezichtskader 2022 voor gemeenschappelijke regelingen is een 

financieel technisch beleidskader dat u kan helpen bij het opstellen van uw begroting en u inzicht 

geeft in hoe wij onze toezichthoudende rol richting uw gemeenschappelijke regeling vervullen. 

 

Waarom een nieuw gemeenschappelijk toezichtskader? 

Het toezichtkader was aan vernieuwing toe, enerzijds omdat de uit 2014 daterende versie 

actualisatie behoefde en anderzijds omdat er behoefte bestaat aan modernisering van het toezicht. 

Dit gold voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Verder waren er diverse 

ontwikkelingen, waaronder vernieuwing van de Wet gemeenschappelijke regelingen en wijziging 

van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). 

 

Gezien de verschillen tussen gemeenschappelijke regelingen en gemeenten, is besloten om een 

specifiek toezichtskader voor gemeenschappelijke regelingen te schrijven om zo meer recht te doen 

aan de verschillen tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. 

 

Wat zijn de belangrijkste verschillen ten opzichte van het vorige toezichtskader? 

Dit nieuwe gemeenschappelijke toezichtskader 2022 voor gemeenschappelijke regelingen is in 

overleg met de andere provincies opgesteld en zal daarom het toezicht op gemeenschappelijke 

regelingen verder uniformeren tussen de provincies. Het uitgangspunt van het gemeenschappelijke 

toezichtskader is het adagium ‘pas toe of leg uit’. Dit adagium is een belangrijk uitgangspunt van 

het BBV en alle financiële regelgeving. Binnen dit toezichtskader wordt er de nadruk op gelegd dat 

gemeenschappelijke regelingen veel vrijheid hebben om het BBV te interpreteren zoals dit bij hun 

situatie past op voorwaarde dat het voor de deelnemers goed wordt onderbouwd. Hiermee past dit 
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 nieuwe gemeenschappelijke toezichtskader in de doelstelling van de Agenda Toekomst van het 

Toezicht (ATT). 

 

Dit gemeenschappelijke toezichtskader 2022 voor gemeenschappelijke regelingen is een 

substantiële verlichting ten opzichte van het oude toezichtskader uit 2014. Zo verwachten we dat u 

zelf een inschatting maakt of verplichte paragrafen en kengetallen voor u van toepassing zijn. De 

nadruk wordt erop gelegd dat u onderbouwt waarom u van het BBV en het toezichtskader afwijkt, 

zodat het voor de deelnemers duidelijk is waarom de keuze is gemaakt. Op deze wijze kan de 

leesbaarheid van de begroting worden vergroot voor de gemeenteraden van de deelnemende 

gemeenten. In lijn met de vernieuwing van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan dit 

bijdragen aan de democratische controle en legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen. 

 

Sinds 2014 zijn er aanpassingen geweest in de wet- en regelgeving. Zo is bijvoorbeeld het BBV 

gewijzigd en zijn er door de Commissie BBV nieuwe notities uitgebracht, onder andere over 

kapitaalgoederen en structurele en incidentele baten en lasten. De gevolgen hiervan zijn in dit 

toezichtskader verwerkt. 

 

Wanneer gaat het gemeenschappelijk toezichtskader 2022 voor gemeenschappelijke regelingen 

in? 

Dit toezichtskader gaat in voor de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen voor 2024 voor 

alle gemeenschappelijke regelingen die onder het financieel toezicht staan van ons college. Omdat 

het een verlichting betreft van het oude toezichtskader, raden we u aan het ook al voor de begroting 

2023 te hanteren. 

 

Voor vragen over het gemeenschappelijke toezichtskader 2022 voor gemeenschappelijke regelingen 

kunt u zich wenden tot de ambtelijke contactpersoon van uw gemeenschappelijke regeling. U kunt 

het toezichtskader ook vinden op geldersefinancien.nl. 

 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 

 

 

 

 

John Berends Miriam Nienhuis-van Doremaele 

Commissaris van de Koning Secretaris 

 

 

Bijlage(n) 

 Gemeenschappelijke toezichtskader 2022 gemeenschappelijke regelingen 
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1. INLEIDING 

Doelgroep 

Dit Gemeenschappelijk financieel toezichtkader GTK gemeenschappelijke regelingen (hierna GTK) kent 

een brede doelgroep die vooral bestaat uit bestuurders en ambtenaren van: 

- De provincies, als toezichthouder.  

- Gemeenschappelijke regelingen (GR’en) als toezichtontvangers. 

- Gemeenten, provincies en andere overheden als deelnemers1. 

 

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincies en de Minister van Binnenlandse Zaken (De Minister) houden 

financieel toezicht op gemeenten, provincies en GR’en. Dit GTK heeft betrekking op dat financieel toezicht 

door GS op GR’en. 

Met het toezicht wordt beoogd een gezonde financiële situatie bij gemeenschappelijke regelingen te 

bevorderen. De toezichthouders hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over de wijze waarop aan het 

toezicht invulling wordt gegeven binnen het wettelijk kader. De afspraken worden gemaakt ter bevordering 

van de transparantie voor met name de ondertoezichtstaanden, maar ook voor de toezichthouders 

onderling.  

 

In dit toezichtkader zijn deze gezamenlijke afspraken vastgelegd. Deze afspraken geven de ruimte aan 

waarbinnen financieel toezicht zich beweegt. Het is voor de ondertoezichtstaanden en de toezichthouders 

zelf van wezenlijk belang dat het duidelijk is wat een toezichthouder wel en niet doet.  

 

Waarom een GTK voor de regelingen? 

Er hebben veel ontwikkelingen plaatsgevonden die relevant zijn voor het financieel toezicht, waardoor het 

GTK voor de gemeenten aan actualisatie onderhevig was. Naast deze noodzaak ontstond ook de behoefte 

tot (verdergaande) modernisering van het toezicht. De ontwikkelingen, waaronder de decentralisatie in het 

Sociaal Domein in 2015 en de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 

gemeenten (BBV) in 2016, hebben ertoe geleid dat in 2020 een nieuw GTK voor de gemeenten is 

opgesteld.  

 

Gezien de grote praktische verschillen tussen gemeenten en GR’en is ervoor gekozen om een specifiek 

GTK te schrijven voor gemeenschappelijke regelingen. In de praktijk verschillen gemeenten en GR’en sterk 

van elkaar wat ook tot uitdrukking komt in hun financiële verantwoording. Om het toezicht voor zowel de 

GR’en als de toezichthouder risicogericht, efficiënt en proportioneel uit te kunnen voeren, is voor een apart 

GTK voor de gemeenschappelijke regelingen gekozen. 

Hoewel het BBV ook voor de regelingen leidend dient te zijn, zijn er vanuit de praktijksituaties waar op 

onderdelen het BBV voor de regeling niet van toepassing is of er op een andere manier invulling aan wordt 

gegeven. De toezichthouder verwacht in die gevallen dat de regeling in de begroting en/of jaarrekening 

helder toelicht waarom het onderdeel niet is opgenomen c.q. ervan wordt afgeweken.  

 

In dit nieuwe GTK zijn de wijzigingen van de WGR (Wet gemeenschappelijke regelingen) meegenomen, 

zover dit mogelijk was. Er is uitgegaan van de nieuwe termijnen zoals deze in het aangenomen 

wetsvoorstel zijn opgenomen. Andere wijzigingen van de WGR hebben geen directe invloed op het 

financieel toezicht en zijn daarom buiten beschouwing gelaten. 
  

 
1 Onder deelnemers wordt verstaan de gemeenten die daadwerkelijk deelnemen en bijdragen aan de regeling en niet die gemeenten die enkel 

(via een DVO) diensten afnemen van de regeling. 
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Uit een aantal gehouden evaluaties van het interbestuurlijk en het financieel toezicht is modernisering 

wenselijk gebleken. Dat heeft geleid tot het aanbieden eind 2018 van de Agenda Toekomst van het 

(Interbestuurlijk) Toezicht (hierna: de Agenda) aan de Tweede Kamer. Zie voor meer informatie de website 

van de Rijksoverheid: Ga naar Actieplan Agenda Toekomst van het Toezicht. 

 

De opgaven waar het openbaar bestuur voor staat, zijn in de afgelopen jaren veranderd en onmiskenbaar 

complexer geworden. Daarom is het goed dat gezamenlijk wordt ingezet op een verandering van het 

toezicht. In de Agenda is helder beschreven welke veranderingen van het toezicht worden gevraagd. In de 

Agenda zijn zeven ontwerpprincipes en vijf actielijnen benoemd.  

 

De zeven ontwerpprincipes zijn: 

1. Horizontaal voorop en wordt versterkt. 

2. Uniformiteit (methodiek) en maatwerk . 

3. Risicogericht toezicht. 

4. Toezicht is proportioneel en wordt uitgeoefend aan de hand van een interventieladder. 

5. Transparantie. 

6. Verbinden van inzichten. 

7. Efficiënt en effectief. 

 

De vijf actielijnen zijn: 

1. Versterken verbinden horizontale controle en verticaal toezicht. 

2. Toezichthouder richt zich op gedeelde risico’s, vanaf algemeen tot specifiek. 

3. Beter voeren dialoog. 

4. Beter leren via toezicht. 

5. Uniformeren uitvoering toezicht (kengetallen c.a.). 

 

Het doel van toezicht is in de Agenda als volgt geformuleerd: 

“Interbestuurlijk toezicht is er omdat de overheid haar taken blijvend goed wil uitvoeren en dat 

inwoners en bedrijven erop kunnen vertrouwen dat dit beschermd en geborgd is.”  

 

Toezicht is nadrukkelijk niet het primaire instrument om dit doel te bereiken. Voorop staat dat het de 

verantwoordelijkheid van de betreffende overheid is om haar eigen taken goed uit te voeren en om 

financieel stabiel te zijn. Daar hoort bij dat de horizontale ‘checks and balances’ goed worden ingevuld. Het 

verticale toezicht versterkt dit. De toezichthouder heeft een brede blik; doordat hij ziet wat er bij andere 

toezichtontvangers gebeurt, kan hij ontwikkelingen signaleren en goede praktijkvoorbeelden delen. 

 

Aan de volgende vier ontwerpprincipes en actielijnen uit de agenda is in dit GTK zo goed mogelijk invulling 

gegeven. 

 

1. Uniformiteit en maatwerk / transparantie. 

Door een uniforme methodiek van toezicht te hanteren, is het transparant voor de toezichtontvanger 

hoe dit wordt toegepast, op welke wijze er wordt getoetst (normen) en hoe wordt omgegaan met de 

bevindingen. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan een belangrijke wens van de toezichtontvangers. 

 

2. Risicogericht toezicht. 

Toezicht focust zich op die situaties waar er risico’s zijn met potentieel grote maatschappelijke effecten, 

zowel inhoudelijk, financieel als organisatorisch. Hoewel er nog geen eenduidige methode van 

risicoanalyse beschikbaar is (deze wordt uitgewerkt in actielijn 5 van de agenda), wordt met dit GTK 

wel een eerste stap gezet. 
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3. Toezicht is proportioneel. 

Als een organisatie ‘in control’ en financieel gezond is, blijft het toezicht beperkt tot het minimaal 

noodzakelijke. Waar dat minder het geval is, draagt toezicht bij aan de versterking daarvan. De 

toezichthouder gaat in gesprek, geeft adviezen en/of grijpt in waar nodig. 

 

4. Beter voeren van de dialoog. 

Dit nieuwe GTK heeft als uitgangspunt dat goed toezicht alleen in dialoog kan worden uitgevoerd.  

 

Status 

GS van de twaalf provincies formuleren gezamenlijk in dit GTK de uitwerking van het bij wet- en regelgeving 

bepaalde financiële toezicht in kaders en werkwijzen. De afstemming hierover heeft ambtelijk 

plaatsgevonden tussen de gezamenlijke toezichthouders, de Raad voor het Openbaar Bestuur en de VNG. 

Het GTK is hiermee een uitwerking van het wettelijk kader voor het financieel toezicht op decentrale 

overheden i.c. gemeenschappelijke regelingen. 

 

Dit toezichtkader vervangt voor GR’en het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader - Kwestie van 

evenwicht! uit 2014 (dat gold voor gemeenten én gemeenschappelijke regelingen). 

 
Leeswijzer 

Het doel van financieel toezicht en de betrokken actoren worden toegelicht in respectievelijk hoofdstuk 2 en 

hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de algemene uitgangspunten. Vervolgens beschrijft 

hoofdstuk 5 welke vormen van financieel toezicht we kennen en gaat hoofdstuk 6 in op de wijze waarop het 

financieel toezicht wordt uitgevoerd. In hoofdstuk 7 zijn de specifieke kaders en begrippen uitgewerkt.  

 

Het financiële toezicht op financiering decentrale overheden en overige relevante zaken komen aan de orde 

in hoofdstuk 8. 
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2. DOEL VAN HET FINANCIEEL TOEZICHT 

Maatschappelijk belang 

De financieel toezichthouder helpt GR’en bij het bevorderen van een gezonde financiële huishouding en 

biedt daarmee meerwaarde aan de kwaliteit van het openbaar bestuur. Financieel toezicht is een wezenlijk 

onderdeel van de ‘checks and balances’ binnen het openbaar bestuur en draagt hiermee bij aan het 

voorkomen dat een decentrale overheid niet meer in staat is financiële tekorten zelf op te lossen. Een GR 

die in financiële moeilijkheden komt, moet aankloppen bij de deelnemende overheden waardoor deze 

mogelijk voor extra uitgaven komen te staan. Iedere deelnemer betaalt dan mee aan de financiële 

problemen van deze GR. Het belang van het financieel toezicht ligt dus bij zowel de financiële gezondheid 

van GR’en als bij de financiële gezondheid van haar deelnemers als gevolg van aansprakelijkheid voor 

eventuele tekorten. 

 

Ondersteunen van de horizontale controle en verantwoording 

Afgeleid van bovenstaande doelstelling dragen de toezichthouders ook bij aan de versterking van de 

horizontale verantwoording aan en de controle door de deelnemers en daarmee aan versterking van de 

kwaliteit van het openbaar bestuur. Dit gebeurt door het zoeken van de dialoog tussen de toezichthouder 

en de GR waar nodig.  

 

Elke GR is verantwoordelijk voor haar eigen financieel beleid en beheer. De meerwaarde van het financieel 

toezicht is dat het een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de democratische horizontale 

verantwoording en de sturing en controle door haar eigen bestuur en indirect door de deelnemers van een 

GR. Onderdeel van de meerwaarde is de onafhankelijke positie van de toezichthouder en diens breder 

inzicht in problematiek en ontwikkelingen waar meerdere GR’en mee geconfronteerd worden. 

 

De toezichthouder versterkt het inzicht in de stand van zaken van de decentrale overheidsfinanciën als 

geheel en geeft signalen af ten behoeve van het publiek debat. Toezicht houden is niet zo zeer ‘bemoeien 

met’, maar veeleer ‘betrokken zijn bij’, met name door middel van dialoog. Het gaat om een constructieve 

relatie waarin betrokken partijen met behoud van ieders rol en verantwoordelijkheid elkaar aanspreken en 

kritisch bevragen. 
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3. ACTOREN BIJ HET FINANCIEEL TOEZICHT 

De Gemeenschappelijke Regeling (GR) 

Gemeenschappelijke regelingen komen in vele soorten en maten voor. De WGR (Wet gemeenschappelijke 

regelingen d.d. 20 december 1984) biedt de mogelijkheid om GR’en op te richten door verschillende 

bestuursorganen en openbare lichamen. De verschillende mogelijkheden zijn: 

- Regeling zonder meer. 

- Centrumregeling. 

- Gemeenschappelijk orgaan. 

- Bedrijfsvoeringsorganisatie. 

- Openbaar lichaam. 

 

Centrumregelingen en de regeling zonder meer vallen buiten beschouwing van dit GTK aangezien zij geen 

verplichting hebben om een begroting en een jaarrekening op te stellen en deze in te dienen bij een 

toezichthouder. Het toezicht op centrumregelingen en de regeling zonder meer verloopt daarom indirect via 

het toezicht op haar deelnemers. 

 

Dit GTK ziet toe op alle GR’en die onder het financieel toezicht vallen. Dit zijn: 

- Gemeenschappelijk orgaan. 

- Bedrijfsvoeringsorganisatie. 

- Openbaar lichaam. 

 

De rechtspersoonlijkheid van de verschillende vormen GR’en kan verschillen. Een gemeenschappelijk 

openbaar lichaam of een bedrijfsvoeringsorganisatie heeft volledige rechtspersoonlijkheid, is in staat om 

verbintenissen aan te gaan, bezit te hebben en schulden te maken. Zodoende hebben ze ook een balans, 

eigen vermogen, schulden maar kunnen ze ook panden bezitten en werknemers in dienst hebben. Hier 

staat het gemeenschappelijk orgaan tegenover.  

 

Het gemeenschappelijk orgaan heeft geen rechtspersoonlijkheid en is daarom niet in staat verbintenissen 

aan te gaan. Dit maakt bijvoorbeeld het hebben van eigendom, schuld of werknemers onmogelijk. Toch is 

het BBV volledig van toepassing. Daar waar deze realiteit schuurt, is het de verantwoordelijkheid van de 

GR en het openbaar lichaam specifiek om hier passend mee om te gaan. In de praktijk wordt daarom 

verwacht dat van regelgeving die niet van toepassing wordt geacht door een GR kan worden afgeweken op 

voorwaarde dat de GR hierbij uitlegt in de begroting en jaarrekening waarom zij van mening is waarom het 

BBV in dit geval niet van toepassing is. 

 

Een gemeenschappelijk regeling zijnde een openbaar lichaam en een gemeenschappelijk orgaan kennen 

een duale bestuursstructuur met een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Een 

bedrijfsvoeringsorganisatie kent geen onderscheid tussen een algemeen en dagelijks bestuur. Om in dit 

GTK een onderscheid te maken tussen de bevoegdheden en verantwoordelijkheden wordt er gesproken 

over ‘(algemeen) bestuur’ indien het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling zijnde een 

openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan wordt bedoeld maar ook als het bestuur van een 

bedrijfsvoeringsorganisatie wordt bedoeld. Met de term ‘(dagelijks) bestuur’ wordt gerefereerd naar het 

dagelijks bestuur van een gemeenschappelijke regeling zijnde een openbaar lichaam en het dagelijks 

bestuur van een gemeenschappelijk orgaan, maar ook naar het bestuur van een 

bedrijfsvoeringsorganisatie. 

 



8     GTK gemeenschappelijke regelingen 
 

Het (algemeen) bestuur heeft een kaderstellende en controlerende taak. Als verlengd lokaal bestuur leggen 

ze de beleidsdoelen met de daarbij behorende budgetten in de begroting vast. Zij moeten daarbij zorgen 

dat de begroting een structureel en reëel evenwicht vertoont (Artikel 35, lid 6 jo. 189 Gemeentewet). 

  

De deelnemer 

De deelnemers aan een GR kunnen wisselende bevoegdheden, rechten en plichten hebben ten opzichte 

van een GR. Dit is afhankelijk van het type GR, de statuten en verdere afspraken over en met de GR. Ga 

naar Artikel 16 e.v. WGR 

 

De deelnemers aan een GR worden door hun bestuurders vertegenwoordigd in het bestuur van de GR. 

Deelnemers aan een GR kunnen zijn Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Als de provincie 

deelnemer is dan is het Rijk de toezichthoudende instantie. Voor wat betreft het provinciale financiële 

toezicht op de GR’en zijn de toezichtbepalingen uit de Gemeentewet analoog van toepassing zoals die 

gelden voor de gemeenten. 

 

De toezichthouder 

De provincie is financieel toezichtbouder op GR’en. Het betreft de uitvoering van de wettelijk opgedragen 

taak. Ga naar Artikelen 186 t/m 215 Gemeentewet en Ga naar Artikel 12 Financiële-verhoudingswet. 

Deze artikelen zijn ook van toepassing op gemeenschappelijker regelingen. Ga naar Artikel 35, lid 6 WGR. 

Dit GTK heeft alleen betrekking op het toezicht van de provincie op GR’en. 

 

De inhoudelijke coördinatie van het financieel toezicht vindt plaats in het Vakberaad Gemeentefinanciën. Dit 

is een overlegorgaan van de gezamenlijke toezichthouders (provincies en BZK) en vertegenwoordigers van 

het IPO, de VNG en de Raad voor het Openbaar Bestuur.  

 

De financieel toezichthouder kijkt vooruit en anticipeert op actuele gebeurtenissen die mogelijk invloed 

hebben op de financiën. Hij vormt zich een oordeel over het structureel en reëel evenwicht van de begroting 

en meerjarenraming. Daarbij heeft de toezichthouder een adviserende rol, maar grijpt ook in als dat nodig 

is. Dit gebeurt proportioneel en bij voorkeur via de dialoog. Financieel toezicht moet niet worden verward 

met controle van de (financiële) administratie. Dat is een taak van de GR zelf. De jaarrekening en de 

bevindingen van de accountant maken wel onderdeel uit van het begrotingsonderzoek door de financieel 

toezichthouder. Ga naar Artikel 35, lid 6 WGR jo. artikel 203 Gemeentewet. 

 

Overig 

De accountant controleert het getrouwe beeld van de jaarrekening en vormt zich een oordeel over de 

administratieve organisatie en de interne controle en kan daarover ook aanbevelingen doen. Ook heeft de 

accountant vaak een adviserende rol. Dit doet de accountant in opdracht van het (algemeen) bestuur, die 

daarbij ook aanvullende eisen kan stellen. Ga naar Artikel 35, lid 6 WGR jo. artikel 213 Gemeentewet. 

 

Eventuele commissies van de GR kunnen allerhande bevoegdheden hebben waarvoor de financiële 

verantwoordingsstukken en het toezicht daarop van belang kan zijn. Ga naar Artikel 24 en 25 WGR. 
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4. UITGANGSPUNTEN  

Algemene uitgangspunten voor het GTK 

Financieel toezicht vindt zijn basis in de wet en is gebaseerd op vertrouwen. Ten behoeve van het 

maatschappelijke doel (zie hoofdstuk 2) heeft de wetgever bepaald dat de toezichthouder zich een oordeel 

vormt over het al dan niet structureel en reëel in evenwicht zijn van de (meerjaren)begroting van de GR’en. 

Uitgangspunt hierbij is dat iedere GR zelf verantwoordelijk is voor een gezond financieel beleid en beheer. 

Onverlet deze eigen verantwoordelijkheid is de toezichthouder alert op beslissingen met financiële 

consequenties die het begrotingsevenwicht (kunnen) aantasten. 

 

De toezichthouder doet waar nodig uitspraken over het financieel beleid, de verordeningen (Ga naar Artikel 

212 Gemeentewet) en het financieel beheer, waaronder het weerstandsvermogen en de risicobeheersing. 

Daarnaast kan de financieel toezichthouder, vanuit zijn toezichthoudende taak, suggesties en adviezen 

geven die de overige beleidsvelden raken.  

 

Financieel toezicht moet niet worden verward met controle van de (financiële) administratie. Zo kan de 

toezichthouder zich bijvoorbeeld beperken tot de vraag of er recente onderhoudsplannen zijn en of deze 

correct financieel vertaald zijn naar de begroting en meerjarenraming. De toezichthouder vertrouwt erop dat 

deze plannen er ook daadwerkelijk zijn. Dat laat overigens onverlet dat onderhoudsplannen wel, om diverse 

redenen, kunnen worden opgevraagd.  

 

Met dit nieuwe GTK zetten we een eerste stap in de gewenste richting uit de Agenda (zie hoofdstuk 1). Dit 

en bovenstaande uitgangspunten hebben geleid tot vier algemene uitgangspunten voor dit GTK.  

1. Uniformiteit en maatwerk. 

2. Risicogericht toezicht. 

3. Toezicht is proportioneel. 

4. Transparantie. 

 
1. Uniformiteit en maatwerk 

Toezichthouders streven naar uniformiteit en daarmee ook naar meer eenduidigheid ten aanzien van de 

gehanteerde criteria.  

 

Na toepassing van uniforme kaders voor het bepalen van het toezichtregime, is het toezicht vooral 

maatwerk en vindt het plaats op basis van contact en dialoog. Het huidige toezicht verandert naar lerend 

toezicht, waarbij het niet meer alleen draait om beoordelen, maar ook om het signaleren en vooral een 

constructieve dialoog tussen toezichthouder en toezichtontvanger. Hierbij wordt expertise ingebracht en 

aan beide zijden wordt geleerd om het toezicht te optimaliseren. Er is ruimte voor maatwerk in de uitvoering 

van toezicht, maar ook voor gerichte interventies waar die nodig blijken. 

 

Aan het maatwerk wordt in dit GTK uitvoering gegeven door de uitgangspunten risicogericht en 

proportioneel te hanteren. Risicogericht en proportioneel toezicht houdt in dat de toezichthouder bepaalt 

hoeveel (extra) aandacht een GR naar zijn oordeel nodig heeft. De toezichthouder stemt de intensiteit van 

het onderzoek en het contact met de GR daarop af. 

 

2. Risicogericht toezicht 

De huidige vormen van het toezichtregime (waarbij de keuze is beperkt tot repressief of preventief toezicht) 

geeft nog onvoldoende duiding over de financiële positie van een regeling en de financiële risico’s die zij 

loopt. Bevindingen zullen altijd binnen een bepaalde context geplaatst moeten worden. Om een inschatting 

te maken van de kans dat een regeling op termijn in financiële problemen kan komen, ontwikkelen de 
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toezichthouders daarom een methodiek om voor de (verschillende) regelingen een risico-indeling te kunnen 

opstellen. Deze indeling helpt de toezichthouder bij het inschatten van de mogelijke extra aandacht die een 

regeling nodig heeft. Deze indeling is in eerste instantie bedoeld als hulpmiddel voor de oordeelsvorming 

van de toezichthouder en het daaraan gekoppelde proportionele toezicht en geeft aanvullende informatie 

voor de dialoog met de regeling. 

 

3. Toezicht is proportioneel 

De toezichthouders willen zo effectief mogelijk optreden en zo efficiënt mogelijk werken. Daarbij wil het 

financieel toezicht de administratieve last voor regelingen beperken, ofwel: licht waar het kan, zwaarder 

waar het nodig is. Er wordt zoveel mogelijk uitgegaan van beschikbare informatie. Als voor de 

oordeelsvorming over de financiële positie nadere informatie nodig is, zal hierom verzocht worden. 

 

Als de begroting van een GR voldoet aan de wettelijke criteria om in aanmerking te komen voor repressief 

toezicht (zie hoofdstuk 5), dan zal de toezichthouder zich meestal beperken tot regulier contact met de GR. 

Mocht de situatie verslechteren, waardoor de begroting op termijn mogelijk niet meer voldoet aan de criteria 

voor het repressieve toezicht, dan zal de toezichthouder hierop acteren. Dit zal zich vertalen in diepgaander 

onderzoek van de financiële stukken en intensievere contacten, zowel ambtelijk als bestuurlijk, Met de 

uitvoering van het financieel toezicht wordt ingespeeld op de individuele situatie van de GR. Immers, niet 

iedere GR is hetzelfde en financiële knelpunten kunnen door uiteenlopende oorzaken zijn ontstaan.  

 

4. Transparantie 

Het toezichtoordeel 

Transparant betekent dat van tevoren helder is wat de toezichthouder van de GR verwacht en wat de GR 

van de toezichthouder kan verwachten. Bovendien moet de toezichthouder in staat zijn het toezichtoordeel 

uit te leggen. Met dit GTK is aan deze twee aspecten van transparantie verder invulling gegeven door onder 

andere de kaders en begrippen beter toe te lichten en specifiek te maken voor GR’en. 

 

Financiële (toezicht)informatie 

Het belang van de openbaarheid van publieke informatie (transparante overheid) voor de democratische 

rechtstaat, de burger en het bestuur, is groot. Bij de toezichthouders gebeurt er al veel op het gebied van 

inventariseren en openbaar maken van financiële (toezicht)informatie. Het streven is te komen tot meer 

uniformiteit tussen toezichthouders. Deze ambitie van de gezamenlijke toezichthouders zal de komende 

jaren naar verwachting verder worden opgepakt en ingevuld. 
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5. VORMEN VAN FINANCIEEL TOEZICHT 

In dit hoofdstuk worden de twee wettelijke vormen van financieel toezicht kort toegelicht: 

1. Repressief toezicht 

2. Preventief toezicht 

Voor een beschrijving van het toezichtproces wordt verwezen naar hoofdstuk 6. De kaders en begrippen 

die daarbij worden gehanteerd zijn toegelicht in hoofdstuk 7. 

 

De toezichthouder bepaalt de vorm van toezicht op basis van: 

- Gemeentewet. 

- Wet gemeenschappelijke regelingen. 

- Algemene wet bestuursrecht. 

- Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de notities van de commissie BBV. 

- Dit GTK voor GR’en. 

 

Repressief toezicht 

Repressief toezicht is standaard. Deze vorm van toezicht houdt in dat de begroting en 

begrotingswijzigingen direct uitgevoerd kunnen worden (rechtskracht krijgen), zonder afhankelijk te zijn van 

een voorafgaande goedkeuring van de toezichthouder.  

Er is altijd sprake van repressief toezicht als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

- De begroting is structureel en reëel in evenwicht. De structurele baten dekken ieder jaar de structurele 

lasten en de ramingen zijn realistisch. Als de begroting niet structureel en reëel in evenwicht is, dan 

moet aannemelijk zijn dat dit evenwicht uiterlijk in het laatste jaar van de meerjarenraming tot stand 

wordt gebracht. 

- De jaarrekening en begroting zijn op tijd ingezonden. De jaarrekening vóór 15 juli van het jaar volgend 

op het verslagjaar en de begroting vóór 15 september van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. 

 

Preventief toezicht 

Preventief toezicht is uitzondering en wordt ingesteld als niet voldaan wordt aan het criterium structureel en 

reëel evenwicht. Preventief toezicht kan ook worden ingesteld als niet is voldaan aan de wettelijke 

inzendtermijnen. Overschrijding van de uiterste inzenddata leidt in beginsel tot preventief toezicht, ook voor 

een financieel gezonde GR. De reden hiervoor is dat zowel de deelnemers als de toezichthouder tijdig over 

informatie moeten beschikken om zich een oordeel te kunnen vormen over de financiële positie. Bovendien 

kan het niet voldoen aan de termijnen een signaal zijn dat een GR de financiële huishouding niet op orde 

heeft. 

 

Preventief toezicht betekent dat de begroting en de daaropvolgende wijzigingen eerst moeten worden 

goedgekeurd door de toezichthouder, voordat deze kunnen worden uitgevoerd. Zolang de begroting niet is 

goedgekeurd, mag de GR geen verplichtingen aangaan of uitgaven doen, zonder voorafgaande 

toestemming van de toezichthouder. In hoofdstuk 6 zijn de uitzonderingen hierop toegelicht. 

 

Structureel en reëel niet in evenwicht 

Preventief toezicht is aan de orde als, naar het oordeel van de toezichthouder, de begroting niet structureel 

en reëel in evenwicht is én het naar het oordeel van de toezichthouder niet aannemelijk is dat dit evenwicht 

uiterlijk tot stand kan worden gebracht in het laatste jaar van de meerjarenraming. De hierbij geldende 

kaders worden toegelicht in hoofdstuk 7. 
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6. HET PROCES 

6.1 Inzending van stukken 

Een GR is verplicht haar algemene financiële en beleidsmatige kaders en voorlopige jaarrekening vóór 30 

april toe te zenden aan haar deelnemers. De deelnemers kunnen bij hun controlerende taak gebruik maken 

van deze informatie van de GR, en van de accountant en commissies. Daarnaast dient de 

conceptbegroting 10 weken voor de behandeling door het (algemeen) bestuur aan de deelnemers te 

worden toegezonden zodat deze de mogelijkheid hebben tot het geven van een zienswijze.   

 

Om de begroting te kunnen beoordelen, moet de toezichthouder over voldoende informatie beschikken. 

GR’en zijn daarom verplicht een aantal documenten aan te leveren. Het gaat daarbij om volledige 

documenten, die door het (algemeen) bestuur zijn vastgesteld. De toezichthouder kan zelf bepalen hoe de 

inzending geregeld wordt, bijvoorbeeld in een digitale vorm (zoals pdf) en aan een bepaald e-mailadres, de 

Berichtenbox of het digitale loket van de provincie. Digitale aanlevering in een web-versie (HTML of link) 

van het document is echter niet toegestaan. 

 

Voor de aanlevering van de stukken gelden termijnen. In onderstaand overzicht zijn de verplicht in te 

zenden stukken gespecificeerd, inclusief de inzendtermijnen. 

 

Tabel 1 Verplicht in te zenden stukken financieel toezicht. 

Aan te leveren stukken De stukken bevatten minimaal Termijn 

(Financiële) 

verordeningen 

- Uitgangspunten en regels voor het 

financiële beleid en beheer 

- Getekend besluit (algemeen) 

bestuur. 

Maximaal twee weken na 

besluitvorming. 

Begroting en 

meerjarenraming 

- Beleidsbegroting 

- Financiële begroting 

- Meerjarenraming 

- Gelijktijdig met de begroting 

vastgestelde begrotingswijzigingen 

- Getekend bestuursbesluit 

- Overige begrotingswijzigingen. 

Maximaal twee weken na 

besluitvorming en begroting + 

eventuele eerste wijzigingen daarvan 

vóór 15 september in het jaar 

voorafgaand aan het betreffende 

begrotingsjaar. 

 

Jaarstukken - Jaarverslag 

- Jaarrekening 

- Controleverklaring 

- Accountantsverslag  

- Getekend bestuursbesluit. 

Maximaal twee weken na 

besluitvorming en vóór 15 juli in het 

jaar volgend op het jaar waarop de 

jaarrekening betrekking heeft.  

 

Vaststellen jaarstukken 

De jaarstukken kunnen pas worden vastgesteld als ze compleet zijn. (zie Artikel 35 lid 6 WGR jo. Titel IV, 

hoofdstuk XIII, paragraaf 2 Gemeentewet). Jaarstukken kunnen bijvoorbeeld niet, in afwachting van de 

controleverklaring, onder voorbehoud worden vastgesteld. Als hierdoor de wettelijke inzendtermijn wordt 

overschreden, is het van belang dat de GR hierover tijdig in overleg treedt met de toezichthouder. 
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Overige relevante documenten en informatie 

De documenten worden niet losstaand beoordeeld, maar in samenhang met elkaar en vanuit historisch 

besef. Voor het beoordelen van deze stukken raadpleegt de toezichthouder, naast de hierboven genoemde 

verplichte documenten, vaak ook andere documenten en informatie, zoals: 

- Tussentijdse (bestuurs)rapportages. 

- Kadernota’s. 

- Conceptbegroting, na behandeling door het dagelijks bestuur. 

- Zienswijzen bij begroting en begrotingswijzigingen. 

- Financiële beleidsnota’s. 

- Beheerplannen kapitaalgoederen. 

 

6.2 Bepalen van het toezichtregime 

Naleven inzendtermijnen 

Het niet naleven van termijnen kan een indicatie zijn voor minder goed functioneren van de financiële 

huishouding. Daarom hebben de toezichthouders de wettelijke bevoegdheid om een GR onder preventief 

financieel toezicht te plaatsen, als inzendtermijnen worden overschreden. De gronden voor het instellen van 

dit preventief toezicht zijn facultatief en bieden de toezichthouder de mogelijkheid deze bevoegdheid zo 

nodig met enige soepelheid uit te oefenen. 

 

GR’en moeten dus rekening houden met de inzendtermijnen, bijvoorbeeld bij het aanbieden van stukken 

aan deelnemers voor zienswijzen. Er moet voldoende tijd zijn om de stukken, na een ronde van 

zienswijzen, in te zenden en te beoordelen. Wanneer een GR voorziet dat de wettelijke inzendtermijn niet 

gehaald kan worden, moet de toezichthouder hiervan direct in kennis worden gesteld. De toezichthouder 

kan met de GR maatwerkafspraken maken over de consequenties van de termijnoverschrijding. Agenda-

technische redenen zijn hierbij geen argument om af te zien van preventief toezicht. 

 

Structureel en reëel begrotingsevenwicht 

Nadat de benodigde documenten zijn aangeleverd, vormt de toezichthouder zich een oordeel over het 

structurele en reële begrotingsevenwicht. Dit doet hij met behulp van een toetspuntenlijst. De 

toetspuntenlijst – voor zover van toepassing - geeft de toezichthouder inzicht of er sprake is van structureel 

en reëel evenwicht in het begrotingsjaar. Is er naar het oordeel van de toezichthouder sprake van een 

tekortsituatie, dan onderzoekt hij de aannemelijkheid van herstel binnen de meerjarenraming. 

 

Op basis van deze toetspuntenlijst en eventueel verder onderzoek wordt dus bepaald of er sprake is van 

een structureel en reëel begrotingsevenwicht. Zo niet, kan dan worden vastgesteld dat het voldoende 

aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in uiterlijk de laatste jaarschijf van de meerjarenraming 

tot stand zal worden gebracht? In beide gevallen is er sprake van repressief financieel toezicht. 

 

Hieronder volgen de vragen uit de toetspuntenlijst. Zie hoofdstuk 7 voor een toelichting op de begrippen en 

kaders waarop de toetspuntenlijst is gebaseerd. Bijlage 1 bevat een aanvullende toelichting op de 

toetspuntenlijst. 
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Toetspuntenlijst voor financieel toezicht 

 

1. Zijn de begroting en jaarrekening, tijdig ingezonden? 

2. Presenteert de GR zelf cijfermatig, minimaal conform het voorbeeld in de Notitie structurele en 

incidentele baten en lasten van de Commissie BBV, dat het begrotingsjaar structureel in evenwicht is? 

3. Is er een specificatie opgenomen van de verdeling van de totale baten en totale lasten per deelnemer? 

4. Is er sprake van een positief structureel saldo bij de laatste jaarrekening? 

5. Is het verplichte overzicht van incidentele baten en lasten conform de regelgeving opgesteld en 

toegelicht? 

6. Kan de GR de volle jaarlasten van de nog te realiseren (her)investeringen opvangen binnen een 

structureel sluitende begroting? 

7. Zijn geraamde ombuigingen en/of taakstellingen reëel en/of weinig risicovol? 

8. Voldoet de GR voor het weerstandsvermogen aan haar eigen vastgestelde norm (= ondergrens) en is er 

naar het oordeel van de toezichthouder voldoende weerstandscapaciteit in relatie tot de 

gekwantificeerde risico’s of mocht er geen weerstandsvermogen aanwezig zijn of aangehouden mogen 

worden, worden dan de risico’s duidelijk en reëel weergegeven voor de deelnemers? 

9. Is het begrotingsjaar (op basis van bovenstaande beantwoorde vragen) naar het oordeel van de 

toezichthouder structureel en reëel in evenwicht? 

 

 

Als de begroting, op basis van verder onderzoek, naar het oordeel van de toezichthouder, niet structureel 

en reëel in evenwicht is en het voor de toezichthouder niet aannemelijk is dat dit evenwicht uiterlijk in het 

laatste jaar van de meerjarenraming wordt hersteld, is er van rechtswege sprake van preventief toezicht. Ga 

naar Artikel 35, lid 6 WGR jo. artikel 203 Gemeentewet. Zodra deze situatie zich voordoet, biedt de 

toezichthouder de GR gelegenheid tot overleg. Hiermee stelt de toezichthouder de GR in staat aanvullende 

maatregelen te treffen om preventief toezicht te voorkomen. 

 

De toezichthouder stelt het bestuur schriftelijk in kennis van het toezichtregime voor het komende jaar. 

Hierin wordt het oordeel van de toezichthouder kenbaar gemaakt aan de GR. Het is de 

verantwoordelijkheid van de GR om dit oordeel te delen met haar deelnemers. Indien de toezichthouder 

van oordeel is dat de situatie daarom vraagt, kan de brief met het toezichtregime en de onderbouwing ook 

direct in afschrift naar de deelnemers gestuurd worden. 

 

6.3 Uitvoeren van repressief toezicht 

Zoals eerder vermeld, vindt het repressieve begrotingstoezicht risicogericht en proportioneel plaats. 

Toezichthouders kunnen eigen accenten en prioriteiten toevoegen aan de wijze waarop zij het toezicht 

vormgeven. Op basis van onder andere het risicoprofiel van een GR (zie hoofdstuk 4), beoordeelt de 

toezichthouder welke (extra) werkzaamheden worden uitgevoerd. Hierbij kan gedacht worden aan 

verdiepend onderzoek op basis van (aanvullende) stukken, het volgen van de ontwikkelingen binnen de 

regio waarin de GR opereert of extra ambtelijke en bestuurlijke overleggen. 

 

6.4 Uitvoeren van preventief toezicht 

Goedkeuring van begroting en begrotingswijzigingen 

Als een GR door de toezichthouder voor het begrotingsjaar onder preventief financieel toezicht is geplaatst, 

behoeven de begroting en de wijzigingen daarop de goedkeuring van de toezichthouder. Hiervoor gelden 

de volgende termijnen. (Ga naar Artikel 10:31 Awb): 
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- De toezichthouder maakt een besluit over al dan niet goedkeuring van de begroting of een 

begrotingswijziging, binnen 13 weken na inzending ervan aan de GR  bekend. 

- Om goedkeuring op de begroting te verkrijgen, moet de GR in geval van een tekortsituatie actie 

ondernemen op basis van de met de toezichthouder gemaakte afspraken, zoals bijvoorbeeld het 

indienen van een door het (algemeen) bestuur vastgesteld herstelplan. 

- De toezichthouder kan de termijn van 13 weken éénmaal met ten hoogste 13 weken verlengen 

(verdaging). Dat moet gebeuren vóór het verstrijken van de eerste termijn van 13 weken. 

- Onthouding van goedkeuring, of gedeeltelijke goedkeuring van de begroting, vindt niet eerder plaats 

dan nadat de toezichthouder het (algemeen) bestuur de gelegenheid tot overleg heeft geboden. De 

motivering van het goedkeuringsbesluit verwijst naar hetgeen in dit overleg aan de orde is gekomen 

(Ga naar Artikel 10:30 Awb). 

- Zolang aan de begroting geen goedkeuring is gehecht, kunnen wijzigingen daarop niet afzonderlijk 

worden goedgekeurd. Als een besluit tot wijziging van de begroting ter goedkeuring wordt aangeboden, 

terwijl de begroting nog niet is goedgekeurd, dan begint de termijn van 13 weken te lopen op de dag 

dat de begroting is goedgekeurd. 

- Als de toezichthouder niet op tijd beslist, wordt de begroting of begrotingswijziging geacht te zijn 

goedgekeurd en kan de GR overgaan tot uitvoering ervan. Het preventieve toezicht vervalt hiermee 

niet. Voor nieuwe begrotingswijzigingen gelden daarna ook bovenstaande termijnen, tenzij de 

toezichthouder heeft besloten het preventieve toezicht te beëindigen. 

 

De termijn waarbinnen een besluit genomen dient te worden, kan eenmaal voor zes maanden worden 

verdaagd als voor het nemen van een besluit raadgeving van een adviseur is vereist. De adviseur moet wel 

aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ga naar Artikel 10:31 lid 3 Awb en Ga naar Artikel 3:5 Awb. 

 

Aangaan van verplichtingen vóór goedkeuring van de begroting 

Zolang de begroting of een besluit tot wijziging van de begroting (nog) niet is goedgekeurd door de 

toezichthouder, behoeft het (dagelijks) bestuur voor het aangaan van verplichtingen de toestemming van de 

toezichthouder.  

 

De toezichthouder kan bepalen voor welke posten en tot welk bedrag het (dagelijks) bestuur geen 

goedkeuring behoeft voor het aangaan van verplichtingen, voordat de begroting is goedgekeurd, of nadat 

goedkeuring aan de begroting is onthouden. Met de GR worden hierover afspraken gemaakt. Hierdoor 

worden de reguliere bedrijfsvoering, de uitvoering van wettelijke taken en uitvoering van het beleid niet 

onnodig verstoord. Dit zal in de praktijk inhouden dat een GR uitgaven kan doen tot het niveau van (een 

deel van) de laatst vastgestelde begroting, inclusief begrotingswijzigingen, tenzij bij de nieuwe - nog aan de 

goedkeuring onderhevige - begroting het lastenniveau lager is vastgesteld. Voor alles wat nieuw is ten 

opzichte van de laatste begroting is toestemming nodig.  

 

Op een verzoek om toestemming moet de toezichthouder binnen twee maanden beslissen. Als binnen deze 

termijn geen besluit is genomen, dan wordt de toestemming geacht te zijn verleend. Ga naar Artikel 35, lid 6 

WGR jo. artikel 208 lid 3 Gemeentewet. 

 

Als afwegingskader ten aanzien van nieuwe verplichtingen gelden de criteria conform de Handleiding artikel 

12 Financiële-verhoudingswet. De verplichtingen moeten onontkoombaar en onuitstelbaar zijn. Hieraan 

wordt bijvoorbeeld voldaan wanneer:  

- er sprake is van een wettelijke verplichting, of  

- uitstel leidt tot aansprakelijkstelling of kapitaalvernietiging, of  

- toekomstige onvermijdbare uitgaven worden voorkomen. 
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Uitzondering: dringende spoed 

Het (dagelijks) bestuur mag alleen in gevallen van dringende spoed verplichtingen aangaan zonder 

verkregen goedkeuring van de toezichthouder. Ga naar Artikel 35, lid 6 WGR jo. artikel 209 Gemeentewet. Het 

gaat hier om uitgaven waarbij voorafgaande toestemming van de toezichthouder niet tijdig mogelijk is. Of 

deze noodzaak aanwezig is, is ter beoordeling van het (algemeen) bestuur. Bestuursleden die vóór 

stemmen lopen daarbij een zeker risico. Als de toezichthouder later goedkeuring onthoudt aan de 

begrotingswijziging, kunnen de betreffende bestuursleden persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Ga 

naar Artikel 35, lid 6 WGR jo. 210 Gemeentewet. 

 

Samen met de GR op zoek naar de oplossing 

In geval van preventief toezicht gaat de toezichthouder samen met de GR aan de slag om helder te krijgen 

waar exact de pijnpunten liggen. Dit is meestal een periode van een intensieve dialoog tussen 

toezichthouder en GR, ambtelijk en indien noodzakelijk ook bestuurlijk. Vaak moeten er moeilijke keuzes 

door de GR worden gemaakt en een herstelplan worden opgesteld waarin zicht geboden wordt op 

financieel herstel bij de GR. Gezien de gevolgen die dit ook kan hebben voor de deelnemers, dienen deze 

door de GR ook goed op de hoogte te worden gehouden.  

 

Het is de verantwoordelijkheid van het (algemeen) bestuur om (een pakket van) maatregelen te treffen 

om het structureel en reëel begrotingsevenwicht te herstellen.  

 

Al dan niet beëindigen van het preventieve toezicht 

Het preventieve toezicht is in beginsel het hele begrotingsjaar van kracht, maar er bestaat een mogelijkheid 

voor de toezichthouder om het preventieve toezicht gedurende het jaar te beëindigen. Er zijn twee opties 

nadat de begroting is goedgekeurd: 

1. Intrekken van preventief toezicht. Ga naar Artikel 35, lid 6 jo. artikel 203 lid 5 Gemeentewet. 

2. In stand houden van preventief toezicht gedurende de rest van het begrotingsjaar. 

 

1. Een situatie van preventief toezicht zal in de praktijk vaak leiden tot het op onderdelen bijstellen van de 

bestaande begroting; meestal wordt dit een herstelplan genoemd. Als de toezichthouder vindt dat het 

structurele en reële evenwicht is hersteld, bijvoorbeeld doordat de GR heeft besloten tot een concreet 

bezuinigingsplan, dan kan de toezichthouder op dat moment de begroting alsnog goedkeuren en 

beslissen het preventieve toezicht daarna te beëindigen. 

2. Een andere mogelijkheid is dat het begrotingsevenwicht is hersteld, maar dat de toezichthouder toch 

nog een vinger aan de pols wil houden. De begroting wordt goedgekeurd en het preventieve toezicht 

wordt dan niet beëindigd. 

 

Ook in het geval preventief toezicht is ingesteld wegens termijnoverschrijding, bestaat de mogelijk om dit 

weer in te trekken als de begroting/jaarrekening alsnog is ingezonden. Dit omdat op het moment dat de 

begroting en jaarrekening zijn aangeleverd, de toezichthouder er een financieel oordeel over kan vormen. 

 

Onthouding goedkeuring begroting 

Als, ondanks een eventueel herstelplan, niet voldoende aannemelijk is dat er sprake is van herstel van het 

structureel en reëel evenwicht, zal de toezichthouder (al dan niet gedeeltelijk) de goedkeuring aan de 

begroting moeten onthouden. Het preventieve toezicht blijft dan onverminderd van kracht, tot de begroting 

van het daaropvolgend jaar is ingediend en de toezichthouder heeft beoordeeld dat er sprake is van herstel 

van het structureel en reëel evenwicht. Het blijft gedurende deze periode de verantwoordelijkheid van het 

(algemeen) bestuur om zo spoedig mogelijk te zorgen voor het herstel van het structurele en reële 

evenwicht op de begroting. 
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Voorafgaand aan het onthouden van de goedkeuring, wordt het (algemeen) bestuur gelegenheid gegeven 

tot overleg. Ga naar Artikel 10:30 Awb. Het algemeen bestuur kan aan het dagelijks bestuur opdracht geven 

dit overleg te voeren. Ga naar Artikel 33a WGR. Het is ook mogelijk dat het algemeen bestuur een delegatie 

uit zijn midden afvaardigt, waarbij de aanwezigheid van de verantwoordelijk bestuurder gewenst kan zijn. 

 

De winkel moet open blijven 

Als aan de begroting de goedkeuring wordt onthouden, dan worden de kaders en gemaakte afspraken met 

betrekking tot het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven, zoals eerder in dit hoofdstuk 

toegelicht, heroverwogen. Er is immers nog steeds geen sprake van een begroting als basisstuk waarop 

wijzigingen kunnen worden doorgevoerd of verplichtingen kunnen worden aangegaan. De toezichthouder 

kan bepalen welke verplichtingen of uitgaven geen toestemming vooraf behoeven, maar zal hier, in de 

situatie waarbij goedkeuring aan de begroting is onthouden, terughoudend mee omgaan. Dit benadrukt de 

noodzaak voor het bestuur om zo spoedig mogelijk maatregelen te benoemen die een daadwerkelijk 

evenwichtsherstel aantonen. Tot die tijd zal de toezichthouder het niveau waarop uitgaven mogen worden 

gedaan vaststellen op een lager niveau dan gebruikelijk, waarbij afhankelijk van de specifieke situatie 

maatwerk wordt toegepast. 

 

Als er zicht is op een oplossing voor herstel van het structurele en reële begrotingsevenwicht, kunnen de 

afspraken voor het aangaan van verplichtingen, afhankelijk van de situatie, weer worden versoepeld. 

 

Op zoek naar een oplossing 

De GR moet dus blijven werken aan een oplossing om het evenwicht te herstellen (herstelplan). Het 

(algemeen) bestuur is hiervoor verantwoordelijk. Het contact tussen toezichthouder en de GR wordt in deze 

periode verder geïntensiveerd. De toezichthouder doet via het toezicht al het nodige ter verbetering van de 

financiële positie van de betrokken GR. 

De GR verwerkt de maatregelen in de begroting. Op basis daarvan beoordeelt de toezichthouder of de GR 

in aanmerking kan komen voor repressief toezicht. Ook hierbij gelden uiteraard de in dit GTK toegelichte 

kaders. 

 

Jaarrekening 

De niet goedgekeurde begroting heeft geen juridische status. Het is, in het kader van rechtmatigheid van de 

uitgaven, van belang dat de GR de beschikbare budgetten laat aansluiten op de laatst goedgekeurde 

begroting, aangevuld met de verplichtingen waar de toezichthouder toestemming voor heeft gegeven. De 

jaarrekening, die op deze cijfers is gebaseerd, is het sluitstuk van het preventieve begrotingsjaar. Het 

desbetreffende preventieve begrotingsjaar kan dan met een door het (algemeen) bestuur vastgestelde 

jaarrekening en een goedkeurende accountantsverklaring worden afgesloten. 

 

Nazorg preventief toezicht 

Nadat een GR onder preventief toezicht heeft gestaan, kan de toezichthouder aan deze GR nog een 

periode van bijvoorbeeld een jaar extra aandacht besteden. De toezichthouder en de GR maken zo nodig 

afspraken over periodiek ambtelijk en bestuurlijk overleg tijdens deze periode. Deze overleggen kunnen 

worden gekoppeld aan de planning en control cyclus van de GR. In deze overleggen kan worden 

vastgesteld of de afspraken, die tijdens het preventieve toezicht zijn gemaakt, zijn nagekomen. 
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7. KADERS EN BEGRIPPEN 

7.1  Toepassing BBV 

Ondanks het feit dat het BBV onverkort ook geldt voor de GR’en, zijn er situaties waarbij het niet mogelijk of 

onwenselijk is om het BBV volledig toe te passen. Zo kan een regeling bijvoorbeeld geen bezittingen of 

eigen vermogen hebben. In die gevallen wordt aanbevolen om in de begroting en jaarrekening te 

vermelden dat vanwege de (juridische) aard van de regeling het niet mogelijk is om bezittingen te hebben, 

schulden te hebben of verbintenissen aan te gaan. Alle rechtshandelingen komen direct voor rekening van 

de deelnemers. Dit stelt de betreffende bepalingen van het BBV niet buiten werking, maar vragen wel de 

aandacht van de GR. Het motto is dus: pas toe of leg uit! 

 

7.2 Structureel en reëel begrotingsevenwicht 

Structureel evenwicht 

Structureel evenwicht betekent dat structurele lasten gedekt worden door structurele baten. De incidentele 

lasten mogen worden gedekt door structurele en door incidentele baten. Het (algemeen) bestuur heeft de 

wettelijke taak een begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is. De financieel 

toezichthouder heeft de wettelijke taak om te beoordelen of er sprake is van structureel en reëel evenwicht. 

 

Om vast te kunnen stellen dat sprake is van een structureel evenwicht is belangrijk dat inzicht bestaat in 

welk deel van de baten en lasten incidenteel is en welk structureel. In de begroting moet daarom een 

limitatief overzicht van de incidentele baten en lasten worden gegeven. Dit verplichte (meerjarige) overzicht 

speelt een rol bij het vast kunnen stellen of er sprake is van een structureel evenwicht. 

 

Door het betrekken van de eindcijfers uit het overzicht van incidentele baten en lasten bij het 

begrotingssaldo met de cijfers uit het overzicht van de (totale) lasten en baten wordt inzicht gegeven in het 

structureel begrotingssaldo.  

Dit kan op de volgende wijze eenvoudig worden gepresenteerd: 

 

Tabel 2 Presentatie van het structureel begrotingssaldo 

(bedragen x € 1000) 2023 2024 2025 2026 

Saldo baten en lasten -1.460 -1.500 -1.690 -1.335 

Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 1.660 1.630 1.500 1.250 

Begrotingssaldo 200 130 -190 -85 

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) -150 -100 200 50 

Structureel begrotingssaldo 50 30 10 -35 

De in de tabel opgenomen bedragen incidentele lasten en baten sluiten aan op de totalen uit het  

overzicht incidentele lasten en baten en bevatten eveneens de incidentele mutaties reserves. 

 

De Commissie BBV adviseert het structureel begrotingssaldo te presenteren conform  

bovenstaand voorbeeld. Hiermee wordt inzicht gegeven of de begroting en meerjarenraming 

structureel in evenwicht zijn. 
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Reëel evenwicht 

Met reëel evenwicht wordt bedoeld dat de geraamde baten en lasten in de begroting en meerjarenraming 

volledig en realistisch zijn. De GR moet zich rekenschap geven van daadwerkelijk te verwachten groei of 

afname van baten en lasten. 

 

In de volgende paragrafen worden de kaders voor het beoordelen van het structureel en reëel evenwicht 

toegelicht. 

 

7.3 Structurele en incidentele baten en lasten 

De Commissie BBV heeft in 2018 de ‘Notitie structurele en incidentele baten en lasten’ gepubliceerd, zodat 

de begrippen ‘structureel’ en ‘incidenteel’ meer eenduidig toegepast worden. De notitie verduidelijkt deze 

begrippen door middel van een algemeen kader, dat nader toegelicht wordt. Daarnaast zijn diverse (niet 

limitatieve) voorbeelden uitgewerkt. Download de Notitie structurele en incidentele baten en lasten. 

 

In de praktijk bleek, dat de begrippen ‘structureel’ en ‘incidenteel’ nog steeds niet volledig conform de notitie 

toegepast worden. De toezichthouders van de twaalf provincies hebben de notitie van de Commissie BBV 

verder verduidelijkt door de handreiking ‘Verduidelijking structurele en incidentele baten en lasten’ in het 3e 

kwartaal 2021 te publiceren. Deze handreiking geldt ook voor GR-en onder toezicht van Gedeputeerde 

Staten.    

 

In het algemeen geldt dat een GR structurele taken uitvoert en daarvoor structurele baten en lasten raamt 

in de begroting. Structurele baten en lasten zijn dus de regel, incidentele baten en lasten zijn de 

uitzondering. Deze uitzonderingen moeten inzichtelijk gemaakt worden in het verplichte overzicht van 

incidentele baten en lasten. Of een post terecht als incidenteel aangemerkt wordt, kan veelal inzichtelijk 

worden gemaakt door het geven van een goede toelichting. De Commissie BBV heeft daarom de volgende 

stellige uitspraak opgenomen in de Notitie structurele en incidentele baten en lasten: 

 

Voor de in het overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen posten is een toelichting vereist. 

 

Op basis van artikel 23, onderdeel b, van het BBV gelden dezelfde bepalingen voor de toelichting op de 

meerjarenraming. Dit houdt in, dat alle incidentele baten en lasten, al dan niet gespecificeerd, in het 

meerjarig overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen worden. Dit geldt ook voor incidentele 

toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. 

 

De aard van de begrotingspost is in eerste instantie bepalend of een post als structureel of incidenteel 

aangemerkt wordt. Daarbij geldt nog steeds dat voor het bepalen van het begrip ‘incidenteel’ gedacht kan 

worden aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. In de praktijk werd dit 

hulpmiddel echter veelal als ‘vaststaand’ uitgangspunt gehanteerd, door posten die zich vier jaar of langer 

voordoen als structureel aan te merken. Andersom geredeneerd, posten die zich maximaal drie jaar 

voordoen werden als incidenteel aangemerkt. Deze starre denkwijze is in de Notitie structurele en 

incidentele baten en lasten losgelaten.  

 

Voor structurele baten en lasten geldt in het algemeen, dat zij tot nadere besluitvorming voor onbepaalde 

tijd in de begroting staan. Met andere woorden, er is (nog) geen einddatum bekend. Dit noemt men ook wel 

structureel bestaand beleid. Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo 

incidenteel beïnvloeden. Deze posten zijn tijdelijk c.q. hebben een eindig doel. Met andere woorden, er is 

een einddatum bekend. Drie of vier jaar opnemen van een raming is daarbij geen harde scheidslijn meer bij 

het bepalen of een begrotingspost structureel of incidenteel is. Wanneer de einddatum vier of vijf jaar ligt na 
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het voor het eerst opnemen van een post, kan deze post nog steeds aangemerkt worden als incidenteel. 

Hoe verder de einddatum ligt na (het hulpmiddel van) drie jaar, hoe minder aannemelijk gemaakt kan 

worden dat er sprake is van een reële einddatum. Van een begrotingspost waarvan de einddatum over tien 

jaar ligt kan moeilijk aannemelijk gemaakt worden dat deze post het begrotingssaldo incidenteel beïnvloedt. 

Waar de grens precies ligt is moeilijk aan te geven, aangezien het BBV geen scherpe definitie geeft wat 

structureel of incidenteel is. Het BBV laat ruimte aan de decentrale overheden omdat dit past bij de eigen 

beoordeling van de lokale omstandigheden (‘principle based’). De gehanteerde uitgangspunten dienen 

vooraf in beleidsnota’s (bijvoorbeeld de financiële verordening) te zijn vastgelegd.  

 

7.4 Bestemmingsreserve kapitaallasten 

Binnen GR’en wordt weinig gebruik gemaakt van bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten die 

uit activering van investeringen voortkomen. Is dit wel aan de orde, dan mogen onttrekkingen aan een 

bestemmingsreserve kapitaallasten als structureel worden aangemerkt, mits aan de voorwaarden voor deze 

bestemmingsreserve is voldaan. Deze zijn als volgt beschreven in de Notitie materiële vaste activa 2017 

van de Commissie BBV: 

- Een bestemmingsreserve kapitaallasten moet van voldoende omvang zijn om de kapitaallasten 

gedurende de gehele vastgestelde afschrijvingsperiode aan de reserve te kunnen onttrekken.  

- Om de volledige kapitaallasten aan de bestemmingsreserve kapitaallasten te kunnen onttrekken, moet 

het saldo van de bestemmingsreserve kapitaallasten gelijk zijn aan de boekwaarde van de 

desbetreffende activa.  

- Wanneer het saldo van de bestemmingsreserve kapitaallasten minder is dan de boekwaarde van de 

desbetreffende activa, dan kunnen de kapitaallasten slechts naar rato aan de bestemmingsreserve 

kapitaallasten worden onttrokken, waarbij de afschrijvingstermijn gelijk moet blijven.  

- Als de afschrijvingstermijn wordt gewijzigd, moet de inzet van de dekking opnieuw worden berekend.  

- De bestemmingsreserves kapitaallasten zijn gekoppeld aan de betreffende investeringen. Dit houdt in 

dat wanneer de investering vertraging oploopt, de onttrekking evenredig lager zal zijn en vice versa.  

- Onttrekking van de rente uit de bestemmingsreserve kapitaallasten is alleen mogelijk indien er 

bespaarde rente over het saldo van deze reserve wordt toegevoegd. Wanneer er geen bespaarde 

rente wordt toegevoegd, dan kan alleen de jaarlijkse afschrijving onttrokken worden aan deze reserve.  

 

De mutaties in deze bestemmingsreserve worden inzichtelijk gemaakt in het (verplichte) overzicht van de 

beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. 

 

7.5 Weerstandsvermogen, weerstandscapaciteit en risico’s 

De toezichthouder vormt zich een oordeel over het vermogen van de GR om financiële risico’s op te 

vangen die niet anderszins zijn afgedekt. Het weerstandsvermogen geeft de verhouding aan tussen de 

weerstandscapaciteit en de risico’s. Voor een uniforme wijze van werken in het financieel toezicht is het 

belangrijk dat begrippen eenduidig worden gedefinieerd en dat helder is op welke wijze de toezichthouder 

zich hierover een mening vormt. 

 

De weerstandscapaciteit is te onderscheiden in een incidentele en een structurele component. 

 

Incidentele weerstandscapaciteit 

De incidentele weerstandscapaciteit kan bestaan uit: 

- Algemene reserve. 

- Stille reserves. 

- Incidentele begrotingsruimte. 
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Bestemmingsreserves 

Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan het algemeen bestuur een bepaalde bestemming heeft 

gegeven (artikel 43 BBV). Uitgangspunt is dat de bestemmingsreserves niet worden gekwalificeerd als 

incidentele weerstandscapaciteit. Een bestemmingsreserve is bijvoorbeeld een dekkingsreserve 

kapitaallasten.  

 

Het is denkbaar dat onder de bestemmingsreserves zich middelen bevinden waarvan het specifieke 

bestedingsdoel van algemene aard is of dat de middelen al voor langere tijd beschikbaar zijn zonder dat er 

zicht is op daadwerkelijke uitvoering van de beoogde bestemming. In die gevallen is een heroverweging tot 

overheveling van deze middelen naar de algemene reserve te rechtvaardigen. Bij deze situaties gaat de 

toezichthouder ervan uit dat de gemeenschappelijke regeling met het oog op juiste beeldvorming over de 

beschikbare incidentele capaciteit zelf de afwegingen zal maken of hiertoe moet worden overgegaan. 

 

Algemene reserve 

In zijn berekeningen voor het bepalen van de incidentele weerstandscapaciteit bij de beoordeling van de 

begroting hanteert de toezichthouder voor de algemene reserve het bedrag aan algemene reserve zoals 

geraamd door de GR per 1 januari van het begrotingsjaar. De algemene reserve is vrij besteedbaar. 

 

Ondergrens Algemene reserve 

Uitgangspunt is dat het (algemeen) bestuur zelf - in het licht van zijn kaderstellende rol - een 

ondergrens bepaalt voor de minimale omvang van de algemene reserve, tenzij het voor de regeling 

niet is toegestaan om een algemene reserve te hanteren. Zodra de toezichthouder constateert dat 

de regeling geen ondergrens hanteert, of dat de algemene reserve lager wordt dan de door de 

regeling vastgestelde minimale omvang, kan de toezichthouder daarover met de GR in gesprek 

gaan. 

 

Negatieve algemene reserve 

De omvang van de algemene reserve kan onvoldoende zijn om een rekeningtekort te dekken. 

Indien deze situatie zich voordoet, is het aan de deelnemers om het tekort direct aan te vullen 

zodat er geen negatieve algemene reserve ontstaat. 

 

Stille reserves  

Artikel 11 van het BBV verplicht GR’en om de beschikbare weerstandscapaciteit te inventariseren. 

Hieronder kunnen ook de stille reserves vallen. Deze kunnen ingezet worden om eventueel niet-begrote 

kosten op te vangen. 

 

Stille reserves vormen een onderdeel van de incidentele weerstandscapaciteit voor het waardeverschil 

tussen actuele marktwaarde en de boekwaarde, zoals weergegeven in de laatst vastgestelde jaarrekening. 

De toezichthouder neemt deze reserves alleen mee bij de berekening van de incidentele 

weerstandscapaciteit als de actuele marktwaarde reëel is onderbouwd, bijvoorbeeld door een officiële 

taxatie. Voorts mag de stille reserve geen gebruiksnut meer hebben voor de GR en moet deze op korte 

termijn beschikbaar kunnen komen.  

 

In het kader van een zo goed mogelijke beeldvorming over de incidentele weerstandscapaciteit door het 

algemeen bestuur adviseert de toezichthouder GR’en die stille reserves kennen, maar die niet nader 

benoemen, deze toch zo veel mogelijk te inventariseren. 

 

Incidentele begrotingsruimte 

Zie onderstaande toelichting bij structurele begrotingsruimte. 
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Structurele weerstandscapaciteit 

De structurele weerstandscapaciteit kan bestaan uit: 

1. Onvoorzien structureel. 

2. Structurele begrotingsruimte. 

 

Onvoorzien structureel 

De post onvoorzien structureel betreft een, op grond van het BBV, verplichte raming in de begroting . De 

post onvoorzien structureel betreft de ramingen die hiervoor in de begroting, als wel in de daarbij 

behorende meerjarenramingen, structureel zijn opgenomen. Wettelijk is hieraan geen minimum of 

maximum verbonden. De toezichthouder gaat ervan uit dat hiervoor een reëel bedrag wordt geraamd dat 

de GR’en onderbouwd passend vinden voor de gebruikelijke bedrijfsvoering. 

 

Structurele begrotingsruimte 

Als de begroting en de meerjarenraming structureel sluit met een positief saldo, is er sprake van 

begrotingsruimte die kan worden ingezet voor het opvangen van structurele financiële tegenvallers. 

Daarmee is deze begrotingsruimte aan te merken als structurele weerstandscapaciteit. De toezichthouder 

accepteert enkel de positieve begrotingsruimte die zich minimaal in zowel het begrotingsjaar als de 

meerjarenraming voordoet als structurele weerstandscapaciteit. Eventuele overige ruimte wordt aangemerkt 

als incidentele begrotingsruimte en kan daarom tot de incidentele weerstandscapaciteit worden gerekend. 

 

Risico’s 

De GR is verantwoordelijk voor het inventariseren en kwantificeren van de risico’s die zij loopt. Het gaat 

daarbij in beginsel om die risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis 

kunnen zijn in relatie tot de financiële positie, ofwel die een substantiële impact op de financiële positie 

kunnen hebben. Daarmee is sprake van een open norm. Vanuit toezichthoudend oogpunt wordt daarom 

uitgegaan van het door de GR gepresenteerde beeld. Bijstelling van dit beeld kan enkel plaatsvinden als 

naar het oordeel van de toezichthouder het realiteits- en volledigheidsgehalte daarvan in twijfel wordt 

getrokken. Eventuele gezichtspunten met betrekking tot (de kwaliteit van) het systeem van risicobeheersing 

bij de GR, kunnen daarbij worden betrokken. Een bijstelling wordt altijd onderbouwd door de 

toezichthouder. 

 

De interpretatie en beoordeling van de risico’s impliceren derhalve maatwerk. De toezichthouder en de GR 

voeren, indien nodig, de dialoog. 

 

Bij GR’en kunnen zich risico’s voordoen die direct impact hebben op de resultaten van haar deelnemers. 

Daarom is het noodzakelijk dat iedere gemeenschappelijke regeling de risico’s voldoende inventariseert. In 

afstemming met haar deelnemers kan een grensbedrag worden vastgesteld waarboven de risico’s worden 

vermeld in de begroting en de jaarrekening. Dit stelt de deelnemers van de GR in staat deze risico’s mee te 

nemen in hun eigen begrotingsproces. Dit is extra relevant indien er geen weerstandsvermogen wordt 

aangehouden door de GR zelf. Mochten er helemaal geen risico’s zijn (boven het normbedrag), dan dient 

dit onderbouwd te worden vermeld in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. 

 

Norm weerstandsvermogen 

De verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit (incidenteel + structureel) en de aanwezige 

risico’s wordt in het algemeen uitgedrukt in een weerstandsratio. GR’en hanteren daarbij vaak een eigen 

norm. De toezichthouder kan, indien nodig, de dialoog voeren met de GR over de hoogte van de 

weerstandsratio. Dit gebeurt in ieder geval als de GR haar eigen vastgestelde norm onderschrijdt. 

Uitgangspunt daarbij is of ten aanzien van de risicobeheersing een realistisch beeld is neergezet. 
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7.6 Financiële kengetallen 

Bij de begroting en de jaarrekening is het verplicht een basis-set van vijf financiële kengetallen op te 

nemen. Deze kengetallen zijn bedoeld om de financiële positie inzichtelijker te maken en vergelijkbaarheid 

te vergroten. 

 

De kengetallen zijn ook verplicht voor GR’en, maar zijn niet altijd aan de orde. Bijvoorbeeld de kerngetallen 

grondexploitatie en belastingcapaciteit komen bij regelingen niet voor. Indien aan de orde geldt ook hier dat 

dit wel uitgelegd moet worden, zodat het voor de deelnemers duidelijk is waarom deze informatie ontbreekt. 

 

Voor zover kengetallen relevant zijn, zullen die altijd in samenhang moeten worden bezien, omdat ze alleen 

gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een beeld geven van de financiële positie van een GR. Het is 

dan ook van belang dat de kengetallen door het bestuur worden voorzien van een adequate toelichting en 

worden geprognosticeerd voor vier jaar, zodat transparant wordt waar het gevoerde en voorgestelde beleid 

heen leidt. 

 

Bij de invoering van de kengetallen is door de wetgever een bewuste keuze gemaakt om geen norm op te 

leggen. Het is aan de GR zelf om ervoor te kiezen de kengetallen te normeren. Het algemeen bestuur kan 

het dagelijks bestuur opdragen maatregelen te treffen als de GR de gestelde normen niet haalt. Een 

kengetal, of de ontwikkeling van een kengetal, is een weerspiegeling van het gevoerde beleid. Voor de 

toezichthouder hebben de kengetallen een signaleringswaarde. Ze kunnen worden betrokken bij het krijgen 

van een completer inzicht in de financiële situatie en risicopositie van een GR.  

 

7.7 Indexatie 

Looncompensatie 

In het kader van reëel ramen moet rekening worden gehouden met de budgettaire effecten van de 

loonstijgingen. Dit kan door verwerking in de ramingen van de personele lasten/organisatiekosten of door 

het ramen van een stelpost. Als bij het ramen van de personele lasten/organisatiekosten een eigen 

gekozen percentage wordt gehanteerd, moet dit in de begroting worden beargumenteerd. Mocht er geen 

rekening gehouden worden met looncompensatie, dan is er feitelijk sprake van een bezuiniging en zal de 

toezichthouder het realiteitsgehalte daarvan toetsen. 

 

Prijscompensatie 

In het kader van reëel ramen moet een GR aan de lastenkant van de meerjarenraming rekening houden 

met mutatie van de laatst bekende prijsontwikkeling op basis van de percentages in de tabel Prijsindexen 

CPB CEP in de gehanteerde septembercirculaire van het gemeentefonds.  

Veel toegepaste percentages zijn: 

- Prijs bruto binnenlands product (pbbp) voor prijscompensatie. 

- Loonvoet sector overheid voor looncompensatie. 

Ook hier geldt weer dat het niet hanteren van prijscompensatie door de toezichthouder wordt gezien als 

een bezuiniging. 

 

7.8 Taakstellingen, bezuinigingen en ombuigingen 

Taakstellingen, bezuinigingen, ombuigingen en daarmee gemoeide stelposten, beoordeelt de 

toezichthouder op hardheid en haalbaarheid. Ook wordt beoordeeld of ze binnen de termijn van de raming 

gerealiseerd worden. Het is noodzakelijk dat de ramingen hiervan reëel zijn onderbouwd. Bezuinigingen en 

ombuigingen moeten concreet zijn ingevuld. Het proces dat bij het concretiseren gevolgd gaat worden moet 

ook vastliggen.  
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Als naar het oordeel van de toezichthouder de taakstellingen, bezuinigingen en/of ombuigingen 

onvoldoende reëel zijn ingevuld, worden de begrotingssaldi hierop negatief bijgesteld. Ook ervaringen met 

eerdere bezuinigingsmaatregelen worden in de beoordeling betrokken. Deze bijstelling kan tot gevolg 

hebben dat de begroting en meerjarenraming naar het oordeel van GS niet structureel en reëel in 

evenwicht zijn. Indien dit van toepassing is, kan dit leiden tot een verhoging van de bijdrage van de 

deelnemers.  

 

Voor een nadere toelichting op de begrippen taakstellingen, bezuinigingen en ombuigingen wordt verwezen 

naar de begrippenlijst in bijlage 2. 

 

7.9 Materiële vaste activa 

Notitie materiële vaste activa 2020 

De ‘Notitie materiële vaste activa’ van de Commissie BBV geeft een overzicht van alle relevante aspecten 

van materiële vaste activa met betrekking tot vraagstukken van begroting en verantwoording. In de notitie 

zijn de onderdelen investeringen, activeren, waarderen, afschrijven en onderhoud kapitaalgoederen 

samengebracht. Ga naar de Notitie materiële vaste activa 2020. 

 

Investeringsbudgetten en kapitaallasten 

In de financiële begroting wordt op grond van artikel 20 BBV onder andere de uiteenzetting van de 

financiële positie, en de toelichting daarop, opgenomen. Ga naar Artikel 20 BBV. Daarbij moet afzonderlijke 

aandacht worden besteed aan de investeringen. De lasten die voortvloeien uit deze investeringen worden 

in het overzicht van baten en lasten opgenomen. 

 

Kapitaallasten nog te realiseren (her)investeringen 

In de begroting en meerjarenraming staan alle financiële consequenties van beleid waartoe is besloten. 

Echter, de regelgeving (artikelen 20 en 22 BBV) gaat ervan uit dat ook nieuw beleid wordt verwerkt in deze 

ramingen. Dit betekent dat bij opname hiervan ook adequate dekkingsmiddelen moeten worden geraamd. 

Met andere woorden, bij activering van een (her)investering zal voor de toezichthouder in redelijkheid vast 

moeten staan dat de regeling in staat is om de volle jaarlasten binnen een structureel sluitende begroting 

(eventueel op termijn binnen de meerjarenraming) op te kunnen opvangen. 

 

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.  

Om vast te stellen of in de begroting en meerjarenraming sprake is van reële ramingen, vormt de paragraaf 

onderhoud kapitaalgoederen voor de toezichthouder een essentieel onderdeel van de begroting en de 

jaarstukken. Onder andere aan de hand van deze paragraaf toetst de toezichthouder of de beleidsnota’s en 

beheerplannen recent zijn, of aan de eisen van de wet- en regelgeving en het door het bestuur vastgestelde 

beleid wordt voldaan en/of de financiële effecten ervan volledig zijn verwerkt in de begroting. 

 

Beleidskaders  

Kapitaalgoederen kunnen op verschillende kwaliteits- niveaus worden onderhouden. De regeling is 

autonoom om het kwaliteitsniveau vast te stellen, maar het kwaliteitsniveau mag niet onvoldoende zijn. Dit 

houdt in dat kapitaalvernietiging en/of onveilige situaties moeten worden voorkomen. 
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Beheerplannen  

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen is bij uitstek de plaats om inzicht te geven in de aanwezige en 

geldende beheerplannen. Daarbij kan aangegeven worden:  

- wat de geldende beheerplannen zijn;  

- of de beheerplannen recent zijn (wanneer vastgesteld, looptijd);  

- hoe de financiële vertaling in de begroting is; 

- of er wel of geen sprake is van achterstallig onderhoud;  

- in welk jaar de beheerplannen door het bestuur zijn vastgesteld; 

- voor welk kwaliteitsniveau is kozen en van toepassing is. 

 

7.10 Opschuivend sluitend meerjarenperspectief 

De meerjarenraming is van wezenlijk belang om inzicht te hebben in het financiële verloop en de financiële 

soliditeit van een GR. Niet alleen voor de toezichthouder, maar vooral ook voor de deelnemers en het 

(algemeen) bestuur is het van belang om dit inzicht te hebben om de kaderstellende en controlerende taak 

goed uit te voeren. Het is daarom in beginsel voor de toezichthouder niet acceptabel als ieder jaar opnieuw 

een meerjarenraming wordt opgesteld waarbij er uitsluitend in het laatste jaar evenwicht is. 

 

Dit zogenaamd opschuivend sluitend meerjarenperspectief kan voor de toezichthouder aanleiding zijn de 

realiteit van de ramingen te onderzoeken. Er moet namelijk sprake zijn van een perspectief waarbij het 

sluitend zijn van de begroting telkens een jaar dichterbij komt, totdat uiteindelijk een sluitende begroting 

voor het komende jaar en een sluitende meerjarenraming voor de opvolgende periode van drie jaar wordt 

bereikt. Uiteraard zal de toezichthouder hierbij rekening houden met nieuwe feiten die van invloed kunnen 

zijn op de meerjarenraming. 

 

7.11 Vaststellingsbesluit begroting 

Het vaststellingsbesluit van de begroting moet een compleet beeld geven van de besluitvorming door 

het (algemeen) bestuur.  

 

In het vaststellingsbesluit staat: 

- welke begroting vastgesteld is; 

- wanneer deze begroting is vastgesteld; 

- wat er is veranderd ten opzichte van de ter behandeling aangeboden begroting, al dan niet door middel 

van een aparte begrotingswijziging (indien van toepassing); 

- wanneer het begrotingsjaar een tekort heeft, de wijze waarop het begrotingsjaar formeel sluitend is 

gemaakt (bijvoorbeeld door een onttrekking aan de algemene reserve). 
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8. OVERIGE TOEZICHTVORMEN 

8.1 De administratie en de controle 

Analoog aan de werking in de Gemeentewet verwachten GS dat de volgende verordeningen binnen twee 

weken na vaststelling aan hen worden toegezonden: 

- Financiële verordening - Ga naar Artikel 35, lid 6 WGR jo. artikel 212 Gemeentewet 

- Controleverordening - Ga naar Artikel 35, lid 6 WGR jo. artikel 213 Gemeentewet 

 

De verordeningen behoeven niet de goedkeuring van de toezichthouder. De financieel toezichthouder kan 

toetsen of de verordeningen voldoen aan de wet of aan krachtens de wet gegeven regels. 

 

8.2 Financiering; kasgeldlimiet en renterisiconorm (Wet fido) 

Algemeen 

De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale 

overheden bevatten regels over het financieringsbeleid van openbare lichamen (provincies, gemeenten, 

waterschappen en gemeenschappelijke regelingen). Indien van toepassing ligt de nadruk hierbij op de 

kredietwaardigheid van een GR en op de flexibiliteit en transparantie van het financieringsbeleid. De regels 

over het financieringsbeleid betreffen onder andere het aangaan van leningen, de kasgeldlimiet, de 

liquiditeits- en schuldpositie en de renterisiconorm. 

 

In het kader van de financieringsfunctie heeft de toezichthouder een aantal taken dat uit de Wet fido 

voortvloeit. De meest expliciete taak heeft de toezichthouder ten aanzien van de kasgeldlimiet en de 

renterisiconorm.  

 

Links: 

Ga naar Wet financiering decentrale overheden 

Ga naar Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden 

 

Korte financiering en kasgeldlimiet 

Met korte financiering worden tijdelijke liquiditeitstekorten opgevangen. Voor korte financiering kan het 

renterisico aanzienlijk zijn, omdat fluctuaties in de korte rente relatief grote impact op de rentelasten 

hebben. Om dit risico in te perken, stelt de kasgeldlimiet een grens aan de hoogte van de korte financiering.  

 

De informatie over de kasgeldlimiet moet worden opgenomen in de Paragraaf financiering van de begroting 

en het jaarverslag. Deze informatie betreft ten minste de kasgeldlimiet bij aanvang van het voorgaande jaar 

en de gemiddelde netto vlottende schuld in elk van de kalenderkwartalen van het jaar. 

 

De hoogte van de kasgeldlimiet wordt eens per drie jaar bepaald door een bij ministeriële regeling 

vastgesteld percentage van de totale lasten (inclusief toevoegingen aan reserves) van de begroting, 

inclusief de tegelijkertijd met de begroting door het bestuur vastgestelde wijzigingen ervan. 

 

Ontheffing kasgeldlimiet 

Het is niet toegestaan de kasgeldlimiet te overschrijden. Bij incidentele wijzigingen in het inkomsten- en 

uitgavenpatroon kan de toezichthouder ontheffing verlenen voor het overschrijden van de kasgeldlimiet. Dit 

is toegestaan voor een periode van maximaal twee kwartalen. Ontheffingsverzoeken moeten bij de 

toezichthouder worden ingediend zodra er zicht is op een dreigende overschrijding van de kasgeldlimiet. 

Ga naar Artikel 4 Wet fido 
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Als de gemiddelde liquiditeitspositie van drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet 

overschrijdt,  moet de betrokken decentrale overheid de drie kwartaalrapportages en een plan van 

aanpak om weer te voldoen aan de kasgeldlimiet ter goedkeuring toezenden aan de toezichthouder. 

 

Lange financiering en de renterisiconorm 

Een deel van de GR’en heeft vaste schulden. Op het moment dat de rente wordt aangepast (lees: hoger 

wordt), lopen deze GR’en een zeker risico; hogere rente leidt immers tot hogere lasten. De rente wordt 

meestal aangepast bij herfinanciering van schuld. Het is daarom van belang dat de leningenportefeuille met 

een zekere meerjarige spreiding is opgebouwd. Hierdoor wordt het renterisico ingeperkt. De 

renterisiconorm geeft daarvoor het kader. 

De renterisiconorm is vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden. 

 

Het renterisico wordt bepaald voor de komende vier jaren. De informatie over de renterisiconorm moet 

worden opgenomen in Paragraaf financiering bij de begroting en het jaarverslag.  

De toezichthouder toetst (aan de hand van de gegevens in het jaarverslag) of de regeling de vastgestelde 

norm overschrijdt. Wanneer dit het geval is zal via overleg een oplossingsrichting worden afgesproken. 

Mocht dit onverhoopt geen resultaat opleveren dan zijn er sanctiemogelijkheden. 

 

Ontheffing renterisiconorm 

Voor de toezichthouder is het mogelijk in bijzondere omstandigheden ontheffing van de renterisiconorm te 

verlenen. Een ontheffingsverzoek moet worden ingediend zodra redelijkerwijs bekend is dat de norm zal 

worden overschreden. De afwijking van de norm moet in het ontheffingsverzoek duidelijk worden 

gemotiveerd. Ga naar Artikel 6 Wet fido 

 

8.3 Arbitrage 

Geschillen tussen deelnemers / bestuur 

Op grond van artikel 28 WGR is er ook nog een afzonderlijke taak voor Gedeputeerde Staten weggelegd 

aangaande het optreden van geschillen. Als zich geschillen voordoen - in de ruimste zin – over de 

toepassing van een regeling tussen besturen van deelnemende gemeenten of tussen besturen van een of 

meer gemeenten en het bestuur van een regeling kunnen deze aan Gedeputeerde Staten worden 

voorgelegd ter beslechting. Dit kan alleen als niet ergens anders wettelijk is vastgelegd dat het oplossen 

van het geschil bij de rechterlijke macht moet gebeuren. 

 

Gedeputeerde staten kunnen bij de beslissing van het geschil het desbetreffende bestuur opdragen een 

besluit te nemen met inachtneming van het in hun beslissing bepaalde en binnen een daartoe te stellen 

termijn. Als binnen de gestelde termijn het besluit niet is genomen, geschiedt dit door Gedeputeerde Staten. 

In spoedeisende gevallen kunnen Gedeputeerde Staten ook direct in de plaats van het desbetreffende 

bestuur treden om het betreffende besluit te nemen. 
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1  TOELICHTING OP DE TOETSPUNTENLIJST  

Algemeen 

De vragen van de toetspuntenlijst beantwoordt de toezichthouder in principe op basis van de ingezonden 

stukken. Het is een hulpmiddel om uniformiteit aan te brengen in de wijze waarop toezichthouders richting 

GR’en te werk gaan. Voorwaarde is wel dat de wet- en regelgeving (met name BBV) nageleefd is. Wanneer 

er toch onvoldoende informatie voorhanden is om één of meerdere vragen van de toetspuntenlijst (positief) 

te kunnen beantwoorden, kan de toezichthouder deze informatie ten tijde van het invullen van de 

toetspuntenlijst opvragen bij de regeling. Het wordt als niet praktisch en als niet efficiënt ervaren als door 

het gebrek aan informatie een vraag negatief beantwoord moet worden. 

 

Toetspuntenlijst  

Algemene informatie 

1. Zijn de begroting en jaarrekening, inclusief zienswijzen en begrotingswijzigingen, tijdig 

ingezonden? 

2. Presenteert de GR zelf cijfermatig, minimaal conform het voorbeeld in de Notitie structurele en 

incidentele baten en lasten van de Commissie BBV, dat het begrotingsjaar structureel in 

evenwicht is? 

3. Is er een specificatie opgenomen van de verdeling van de totale baten en totale lasten per 

deelnemer? 

4. Is er sprake van een positief structureel saldo bij de laatste jaarrekening? 

Incidentele baten en lasten 

5. Is het verplichte overzicht van incidentele baten en lasten conform de regelgeving opgesteld en 

toegelicht? 

Kapitaalgoederen 

6. Kan de GR de volle jaarlasten van de nog te realiseren (her)investeringen opvangen binnen 

een structureel sluitende begroting? 

Realiteit van de ramingen 

7. Zijn geraamde ombuigingen en/of taakstellingen reëel en/of weinig risicovol? Indien de 

ramingen als niet reëel worden beoordeeld door de toezichthouder, dan dienen de bijdragen 

van de deelnemers conform te worden aangepast. 

Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

8. Voldoet de GR voor het weerstandsvermogen aan haar eigen vastgestelde norm (= 

ondergrens) en is er naar het oordeel van de toezichthouder voldoende weerstandscapaciteit in 

relatie tot de gekwantificeerde risico’s of mocht er geen weerstandsvermogen aanwezig zijn of 

aangehouden mogen worden, worden dan de risico’s duidelijk en reëel weergegeven voor de 

deelnemers? 

Algemeen eindoordeel 

9. Is het begrotingsjaar (op basis van bovenstaande beantwoorde vragen) naar het oordeel van 

de toezichthouder structureel en reëel in evenwicht? 
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Toelichting toetspuntenlijst 

1. Zijn de begroting, inclusief zienswijzen en begrotingswijzigingen, en de jaarrekening tijdig ingezonden? 

Van belang is de inzenddatum, dus niet de datum van ontvangst. De begroting moet ingezonden zijn 

vóór 15 september. De jaarrekening moet ingezonden zijn vóór 15 juli. Wanneer, in uitzonderlijke 

gevallen, afspraken zijn gemaakt om de jaarrekening en/of begroting later in te mogen zenden, dan 

dienen deze afspraken aangehouden te worden bij het beantwoorden van deze vraag, ook al is de 

begroting en/of jaarrekening formeel niet tijdig ingezonden. 

 

2. Presenteert de GR zelf cijfermatig, minimaal conform het voorbeeld in de Notitie structurele en 

incidentele baten en lasten van de Commissie BBV, dat het begrotingsjaar structureel in evenwicht is? 

Onder het begrip ‘presenteren’ valt het cijfermatig uiteenzetten van het structureel begrotingssaldo van 

(minimaal alleen) het begrotingsjaar. Zie hiervoor het aanbevolen voorbeeld in de Notitie ‘Structurele en 

incidentele baten en lasten’ van de Commissie BBV. Een presentatie van het structurele 

begrotingssaldo die afwijkt van het aanbevolen voorbeeld van de Commissie BBV, maar die dezelfde 

informatie geeft, kan ook leiden tot een score ja = goed. Altijd geldt, dat alleen het vermelden (al dan 

niet met een bedrag) dat het begrotingsjaar structureel in evenwicht is, niet voldoende is. 

 

3. Is er een verdeling opgenomen van de verdeling van de totale baten en totale lasten per deelnemer? 

Een GR voert taken uit ten behoeve van haar deelnemers. Voor de deelnemers is het van belang te 

weten hoeveel er wordt uitgegeven aan deze taken om een effectieve sturing mogelijk te maken. Voor 

de toezichthouder is het noodzakelijk de bijdrage vanuit de deelnemers te kunnen koppelen aan de 

gevraagde bijdrage per deel deelnemers door de GR. Als dit inzicht niet aanwezig is, dan de 

toezichthouder niet tot de conclusie komen dat de begroting reëel is en de jaarrekening niet op waarde 

schatten. 

 

4. Is er sprake van een positief structureel saldo bij de laatste jaarrekening? 

Zie de beoordeling (en conclusies) van de toezichthouder van de laatste jaarrekening. 

 
5. Is het verplichte overzicht van incidentele baten en lasten conform de regelgeving opgesteld en 

toegelicht? 

Algemeen: Is de Notitie ‘Structurele en incidentele baten en lasten’ van de Commissie BBV correct 

toegepast? Zijn de in het overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen posten toegelicht? 

Zijn er incidentele baten in de begroting opgenomen die niet op het verplichte overzicht van incidentele 

baten en lasten staan? Zijn er incidentele lasten die onterecht op het verplichte overzicht van 

incidentele baten en lasten zijn opgenomen? Bevat het verplichte overzicht van incidentele baten en 

lasten ook de incidentele mutaties reserves? Het ontbreken van incidentele baten en lasten kan 

aanleiding zijn voor de toezichthouder om nader onderzoek te doen of de begroting als niet reëel te 

beschouwen. Mochten bepaalde bepalingen uit het BBV niet toepasbaar zijn, is dan goed uitgelegd 

waarom dit het geval is? 
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6. Kan de gemeente de volle jaarlasten van de nog te realiseren (her)investeringen opvangen binnen een 

structureel sluitende begroting? 

Vanaf het gereedkomen van de (her)investering, dienen de hiermee samenhangende structurele en 

incidentele jaarlasten volledig en correct in de begroting en/of meerjarenraming te zijn opgenomen. 

 

7. Zijn geraamde ombuigingen en/of taakstellingen reëel en/of weinig risicovol? Dit, mede in relatie tot de 

begroting taakstellingen en bezuinigingen in de begrotingen van de deelnemers. 

Ombuigingen en/of taakstellingen worden beoordeeld op hardheid en haalbaarheid. 

- Zijn de ramingen reëel onderbouwd? 

- Worden ze binnen de termijn van de meerjarenraming gerealiseerd? Daarbij mag geen sprake zijn 

van opschuivende ombuigingen en/of taakstellingen. 

- Ombuigingen en bezuinigingen moeten concreet en tenminste op programmaniveau zijn ingevuld. 

- Is er bij taakstellingen een door de raad vastgesteld plan van aanpak? Zijn dit concrete en haalbare 

maatregelen? 

- Wanneer er geen rekening gehouden wordt met loon- en prijsstijgingen bijvoorbeeld conform de 

meicirculaire, dan is de realiteit van de ramingen in het geding. In feite wordt dan jaarlijks volgens 

de kaasschaafmethode bezuinigd. Het is ter beoordeling aan de toezichthouder of de ramingen 

van de lasten nog steeds als reëel aangemerkt kunnen worden. 

- Indien er bezuinigingen en taakstellingen zijn opgenomen in de begroting van één of meerdere 

deelnemers, maar deze niet terug komen in de begroting van GR dan kan dit aanleiding zijn voor 

verder onderzoek van de toezichthouder. 

 

8. Voldoet de GR voor het weerstandsvermogen aan haar eigen vastgestelde norm? Mocht er geen of 

weerstandsvermogen aanwezig zijn, worden dan de risico’s duidelijk en reëel weergegeven ten bate 

van de deelnemers? 

GR’en stellen zelf een beleid vast over de volgens de GR noodzakelijk geachte weerstandscapaciteit in 

relatie tot de risico’s (ratio). Daarbij bepalen GR’en zelf wat tot de weerstandscapaciteit wordt 

gerekend. De GR vermeldt in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing welke risico’s zij 

loopt. Deze risico’s dienen gekwantificeerd te zijn. De beschikbare weerstandscapaciteit in relatie tot de 

risico’s resulteert in een ratio. Deze ratio dient minimaal gelijk of hoger te zijn dan de ratio (norm) die de 

raad vastgesteld heeft. 

Indien de GR geen eigen norm heeft vastgesteld of de ratio is te laag en/of de gekwantificeerde risico’s 

bevatten (veel) PM-posten, voldoen zij niet aan dit toetspunt. Mocht de GR geen eigen vermogen 

hebben, dan is het voor de toezichthouder vooral van belang dat de risico’s duidelijk en concreet zijn 

vertaald in de paragraaf. 

 

9. Is het begrotingsjaar (op basis van bovenstaande beantwoorde vragen) naar het oordeel van de 

toezichthouder structureel en reëel in evenwicht? 

Is vraag 2 “Presenteert de GR zelf cijfermatig, conform het voorbeeld in de Notitie structurele en 

incidentele baten en lasten van de Commissie BBV, dat het begrotingsjaar structureel in evenwicht is?” 

met ‘ja’ beantwoord? Heeft de beantwoording van de overige vragen uit de toetspuntenlijst niet geleid 

tot correctie(s) van het begrotingssaldo door de toezichthouder? Ontstaat er na deze correctie(s) een 

negatief structureel saldo van het begrotingsjaar? 
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2  BEGRIPPENLIJST 

Begrip Toelichting 

Algemene reserve Eigen vermogensbestanddeel waaraan door de raad nog geen 

bestemming is gegeven. 

Berichtenbox Een persoonlijk, beveiligde brievenbus voor digitale post van 

overheidsorganisaties. (bron: https://ind.nl/Paginas/Berichtenbox.aspx). 

Bezuinigingsmaatregelen Lasten verlagende maatregelen om een begrotingstekort weg te werken. 

Een bezuiniging is iets wat al rechtstreeks op de lasten van de begroting 

wordt verwerkt. In de begroting zijn deze bezuinigingen op 

programmaniveau verwerkt.  

Checks and balances Systeem waarbij bevoegdheden over verschillende organen worden 

verspreid en ieder orgaan over de uitoefening van zijn bevoegdheden 

verantwoording verschuldigd is aan een ander orgaan. 

Dekkingsmiddelen Middelen die worden gegenereerd c.q. aangewend om de lasten in de 

begroting op te vangen. 

Dringende spoed Verplichtingen zijn aangegaan zonder vooraf verkregen goedkeuring van 

de toezichthouder. Het gaat hier om uitgaven waarbij voorafgaande 

toestemming van de toezichthouder niet tijdig mogelijk was (Art. 35, lid 6 

WGR jo. art. 209 Gemeentewet). 

Financiële functie Alles wat van belang is voor de wijze waarop GR’en omgaan met hun 

financiële middelen, zoals de beleidsbegroting, de financiële begroting, de 

meerjarenraming, de productenraming, het jaarverslag en de jaarrekening, 

de treasuryfunctie, de planning en control, de kostprijzen, de 

rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid. 

Financiële kengetallen Getallen waarmee inzicht verkregen kan worden in de financiële positie 

van een GR. 

Financiële positie Het vermogen van een GR in relatie tot de exploitatie, met inachtneming 

van de risico’s. Belangrijk daarbij is dat het bij de financiële positie 

uitdrukkelijk gaat om het beeld van de financiën van de GR in het recente 

verleden (jaarrekeningen) en over het begrotingsjaar en de 

daaropvolgende jaren (meerjarenraming) 

Geïnventariseerde risico’s In kaart gebrachte kansen op gevaar of schade met financieel gevolg van 

substantiële omvang. 

Gekwantificeerde risico’s Het totaal van de financiële gevolgen van de kansen op gevaar of schade 

Herstelplan Een beschrijving van de maatregelen die getroffen worden om een 

bepaald doel (bijvoorbeeld oplossen van een financieel probleem of een 

begrotingstekort) te bereiken. Het plan geeft tevens aan binnen welke 

periode dit gebeurt. 

IPO Interprovinciaal Overleg - Het Interprovinciaal Overleg behartigt de 

gezamenlijke belangen van de provincies in 'Den Haag' en 'Brussel'. 

www.ipo.nl  



34     GTK gemeenschappelijke regelingen 
 

Begrip Toelichting 

Incidentele baten Incidentele baten zijn de uitzondering. Baten komen in aanmerking om als 

incidenteel aangemerkt te worden als deze voor bepaalde tijd geraamd 

worden. Er moet (vooraf) een onvoorwaardelijke einddatum bekend zijn. 

Daarnaast moet de incidentele baat de begroting ook nog materieel 

beïnvloeden. Het is aan de GR om te onderbouwen waarom een baat 

incidenteel is. Het overzicht van incidentele baten en lasten, en de 

toelichting daarop, moet voldoende inzicht geven om te beoordelen of er 

daadwerkelijk sprake is van een incidentele baat. 

Incidentele lasten Incidentele lasten zijn de uitzondering. Lasten komen in aanmerking om 

als incidenteel aangemerkt te worden als deze voor bepaalde tijd geraamd 

worden. Er moet (vooraf) een onvoorwaardelijke einddatum bekend zijn. 

Daarnaast moet de incidentele last de begroting ook nog materieel 

beïnvloeden. Het is aan de GR om te onderbouwen waarom een last 

incidenteel is. Het overzicht van incidentele baten en lasten, en de 

toelichting daarop, moet voldoende inzicht geven om te beoordelen of er 

daadwerkelijk sprake is van een incidentele last.  

Intensiever financieel 

toezicht 

Het verzwaren van het toezicht, zowel inhoudelijke als procedureel, op het 

structureel in evenwicht zijn van de begroting en de jaarstukken van de 

GR. 

Investeringsbudgetten Het bedrag dat beschikbaar gesteld wordt om investeringen te doen 

waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. 

Inzendtermijnen De periode waarbinnen financiële stukken, op basis van de WGR en de 

Gemeentewet, ingezonden dienen te worden aan de toezichthouder. 

Materiële vaste activa Investeringen met een meerjarig economisch nut of met een meerjarig 

maatschappelijk nut. 

Onontkoombaar en 

onuitstelbaar 

Hieraan wordt voldaan wanneer:  

- er sprake is van een wettelijke verplichting, of  

- uitstel leidt tot aansprakelijkstelling of kapitaalvernietiging, of  

- toekomstige onvermijdbare uitgaven worden voorkomen.  

Ombuigingen Bijstelling van de ramingen op grond van beleidsinhoudelijke 

overwegingen. Een ombuiging heeft geen gevolgen voor de hoogte van de 

totale begroting, maar kan wel budgettaire gevolgen hebben op 

programma- of taakveldniveau. 

Opschuivend sluitend 

meerjarenperspectief 

In de Gemeentewet is bepaald dat een meerjarenraming voor (ten minste) 

de drie jaren volgend op het begrotingsjaar wordt opgesteld. Als het 

begrotingsjaar geen structureel en reëel evenwicht laat zien, moet 

aannemelijk worden gemaakt dat het evenwicht uiterlijk in het derde jaar 

van de meerjarenraming door de GR tot stand kan worden gebracht. Het is 

daarom in beginsel voor de toezichthouder niet acceptabel als ieder jaar 

opnieuw een meerjarenraming wordt opgesteld waarbij er uitsluitend in het 

derde jaar weer evenwicht is. 

Preventief toezicht Wanneer de begroting niet aan de wettelijke criteria voor structureel en 

reëel evenwicht voldoet, is er sprake van preventief toezicht. In dat geval 

behoeven de begroting en de daaropvolgende wijzigingen vooraf de 

goedkeuring van de toezichthouder. 
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Begrip Toelichting 

Prijscompensatie In het kader van reëel ramen moet aan de lastenkant van de 

meerjarenraming rekening worden gehouden met een mutatie van de 

prijsontwikkeling van ten minste het in de meicirculaire genoemde Bruto 

Binnenlands Product. 

Reëel evenwicht Met reëel evenwicht wordt bedoeld dat de geraamde baten en lasten in de 

begroting en meerjarenraming volledig en realistisch zijn. 

Repressief toezicht Wanneer de begroting aan de wettelijke criteria voor structureel en reëel 

evenwicht voldoet, is er sprake van repressief toezicht. Dit is de 

standaardvorm van toezicht en houdt in dat de begroting en de 

begrotingswijzigingen direct uitgevoerd kunnen worden (rechtskracht 

krijgen), zonder afhankelijk te zijn van een voorafgaande goedkeuring van 

de toezichthouder. 

Realiteit van de ramingen Bij de toets of het realiteitsgehalte van de ramingen voldoende is, spelen 

diverse aspecten een rol. Zo is bijvoorbeeld voor de toetsing van het 

realiteitsgehalte het verschil tussen vorige begrotingen en de 

jaarrekeningen van belang. Onder- of overschatten is een belangrijk 

signaal voor de toezichthouder. 

Risicogericht en 

proportioneel toezicht 

De toezichthouder bepaalt aan de hand van de bij de GR door hem 

geconstateerde risicovolle zaken hoeveel (extra) aandacht een GR naar 

zijn oordeel nodig heeft. Hij stemt de intensiteit van het onderzoek en het 

contact met de gemeente daarop af. 

Risico-inventarisatie Een overzicht van de kansen van een positieve of een negatieve 

gebeurtenis van materieel belang. 

Risicomanagement De gestructureerde beheersing van het risico, dat een organisatie om 

financiële dan wel niet financiële redenen de beleidsdoelen niet of niet 

volledig realiseert, dan wel slechts met niet begrote kosten en/of niet 

binnen de geplande tijd. 

ROB Raad voor het Openbaar Bestuur. De ROB is een onafhankelijk 

adviesorgaan van de regering en het parlement. De ROB adviseert over 

de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur, en de 

beleidsmatige aspecten van financiële verhoudingen tussen Rijk, 

gemeenten en provincies. www.raadopenbaarbestuur.nl  

Signaleringswaarde Het door de toezichthouder gehanteerde criterium om een kengetal te 

wegen. 

Stelpost Begrotingspost waarvan de concretisering nog moet worden uitgewerkt. 

Structureel en reëel 

evenwicht (SRE) 

Deze situatie is aan de orde als, uitgaande van het bestaande beleid en 

inclusief nieuw aanvaard beleid, 

- alle structurele lasten tenminste worden gedekt door structurele baten 

en 

- incidentele lasten worden gedekt door incidentele baten (waaronder 

onttrekkingen aan de algemene reserve). 

Taakstelling Opdracht tot bezuinigingen, terwijl (nog) geen concrete maatregelen zijn 

genomen. Pas op langere termijn ontstaan de positieve financiële effecten. 

Termijnoverschrijding De situatie waarbij de gemeente niet in staat is om de verplicht toe te 

zenden financiële stukken aan te leveren bij de toezichthouder binnen de 

daartoe gestelde termijnen of vóór de daartoe vastgestelde data.  
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Begrip Toelichting 

Toezichtcriterium 

structureel en reëel 

evenwicht 

De begroting is structureel en reëel in evenwicht. De structurele baten 

dekken ieder jaar de structurele lasten en de ramingen zijn realistisch. Als 

de begroting niet structureel en reëel in evenwicht is, dan moet 

aannemelijk zijn gemaakt dat dit evenwicht uiterlijk in het laatste jaar van 

de meerjarenraming tot stand wordt gebracht. 

Transparant Van tevoren is helder wat de toezichthouder van de GR verwacht en wat 

de GR van de toezichthouder kan verwachten. 

Vakberaad 

Gemeentefinanciën 

Het ambtelijk overlegorgaan van de gezamenlijke toezichthouders 

(provincies en BZK) en vertegenwoordigers van het IPO, VNG en ROB. 

Hier vindt ook de landelijke coördinatie van het financieel toezicht plaats. 

Verbeterplan Een beschrijving van de maatregelen die getroffen worden om een 

bepaald doel te bereiken. Het plan geeft tevens aan binnen welke periode 

dit gebeurt.  

Toetspuntenlijst De door de toezichthouders gehanteerde lijst met toetspunten om de 

uniformiteit bij het toezicht te bevorderen. 

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de GR in staat is 

middelen vrij te maken dan wel middelen heeft vrijgemaakt om niet 

begrote financiële tegenvallers op te vangen, zonder ingrijpende 

beleidswijzigingen. Het weerstandsvermogen bestaat uit twee onderdelen, 

namelijk de weerstandscapaciteit en de risico’s. Het weerstandsvermogen 

geeft de verhouding tussen deze twee onderdelen aan. 

Weerstandscapaciteit, 

incidenteel 

Het vermogen om onverwachte eenmalige tegenvallers op te kunnen 

vangen, zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het 

geldende niveau. 

Weerstandscapaciteit, 

structureel 

Het vermogen om onverwachte tegenvallers structureel in de lopende 

begroting op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering 

van de bestaande taken. 
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3  WET- EN REGELGEVING 

In dit GTK wordt meerdere keren verwezen naar wet- en regelgeving. Het betreft hoofdzakelijk de volgende 

wetten: 

- Gemeentewet 

- Provinciewet 

- Waterschapswet 

- Wet gemeenschappelijke regelingen 

- Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 

- Algemene wet bestuursrecht 

- Financiële-verhoudingswet 

- Wet financiering decentrale overheden 

- Wet algemene regels herindeling 

In het GTK zijn zoveel mogelijk directe links naar de desbetreffende wetsartikelen opgenomen.  

Zie voor alle wet- en regelgeving de website www.wetten.nl 

Zie voor het BBV de website www.commissiebbv.nl 
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Voorwoord 

1. Inleiding 

2. Taken en bevoegdheden 

3. Werkwijze 
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5. Overige werkzaamheden  

6. Klachten  

6.a Toelichting 

6.b Inhoud klachten 

Tot slot 
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Voorwoord 
Hierbij bied ik u het jaarverslag 2021 van de gemeentelijke ombudsman aan. In 2019 ben ik benoemd 

als ombudsman van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal en 

Wijchen en de GR Bijsterhuizen en de Modulaire gemeenschappelijke regeling (MGR-werkbedrijf). 

Sinds 1 januari 2021 ben ik tevens ombudsman van de GR Regio Arnhem-Nijmegen. Mevrouw mr L. 

Hellwig is benoemd als substituut ombudsman van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, 

Heumen en Wijchen, GR Bijsterhuizen en MGR-werkbedrijf en mevrouw mr S. Stokman-Prins als 

substituut ombudsman van de gemeente West Maas en Waal. Het contact met de substituut 

ombudsmannen is van grote waarde, zeker waar het gaat om het delen van kennis en ervaring. 

Het aantal klachten in 2021 is nagenoeg gelijk aan dat van 2020. Klachten zijn doorgaans een signaal 

dat er iets niet goed gaat tussen de burger en de gemeente. Er wordt niet tijdig gereageerd op 

brieven, een gegeven antwoord is onjuist, onvolledig of voor de burger niet duidelijk, 

burgerparticipatie verloopt niet naar wens of burgers voelen zich van het kastje naar de muur 

gestuurd. De inhoud van klachten loopt zeer uiteen, maar in het algemeen kan gezegd worden dat 

veel klachten ontstaan door het uitblijven van, of door een gebrekkige of een minder gelukkige wijze 

van communicatie.  

Over de door de gemeentelijke ombudsman ontvangen klachten kan gezegd worden dat veel burgers 

rechtstreeks contact hebben opgenomen met de gemeentelijke ombudsman, zonder eerst de interne 

procedure te doorlopen. Ze lijken bij de gemeente geen gehoor te vinden of geen vertrouwen meer 

te hebben dat ze serieus genomen worden. De gemeentelijke ombudsman neemt doorgaans eerst 

telefonisch contact op met de burger. Veel klachten blijken te kunnen worden opgelost na een 

doorverwijzing naar de klachtencoördinator van de desbetreffende gemeente of (M)GR. De 

klachtencoördinator zorgt ervoor dat de klacht bij de juiste persoon terecht komt en dat er contact 

wordt opgenomen met de burger om vragen te beantwoorden of uitleg te geven over besluiten of 

procedures. Veel klachten worden op deze wijze in het voortraject opgelost en een formele 

klachtbehandeling wordt daarmee zowel intern als extern bij de gemeentelijke ombudsman 

voorkomen.  

De gemeentelijke ombudsman vraagt aandacht voor de inzet, betrokkenheid en de professionaliteit 

van de klachtencoördinatoren van de gemeenten, de GR Bijsterhuizen, het werkbedrijf en de GR 

Regio Arnhem-Nijmegen. Het werk van de klachtencoördinatoren is van grote waarde voor de 

gemeente. Zij zorgen er immers voor dat veel klachten kunnen worden voorkomen, of in een vroeg 

stadium kunnen worden opgelost. Zij hebben daarvoor uiteraard wel de hulp nodig van de 

medewerkers van de verschillende afdelingen/teams, wethouders en burgemeesters. Binnen de 

gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen lijkt bekendheid met de behoorlijkheidsvereisten, 

de klachtenprocedure en de rol van de klachtencoördinator en die van de gemeentelijke ombudsman 

daarin, echter weleens wat achter te blijven. De gemeentelijke ombudsman pleit er daarom voor dat 

er intern meer aandacht komt voor de behoorlijkheidsvereisten, de klachtenprocedure en de rol van 

de klachtencoördinatoren en de gemeentelijke ombudsman, zodat het nastreven van behoorlijk 

overheidsoptreden als een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt ervaren en in gezamenlijkheid 

wordt gezocht naar de menselijke maat in dat optreden. 

Net als in 2020 heeft de klachtbehandeling in 2021 een aan de Coronamaatregelen aangepast 

karakter gehad. Daar waar het niet mogelijk was om hoorgesprekken op locatie te organiseren 

hebben hoorgesprekken digitaal plaatsgevonden. Hoorgesprekken zijn in goed overleg met partijen 
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digitaal gevoerd of in een voorkomend geval, afhankelijk van het aantal mensen en de beschikbare 

ruimte, op locatie.  

In dit jaarverslag treft u een overzicht van de werkzaamheden van de gemeentelijke ombudsman, 

een overzicht van het aantal klachten en een aantal aanbevelingen.  

 

Mw. mr M.J. van Dasselaar 
Gemeentelijke ombudsman 
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1. Inleiding 
De gemeente dient op grond van de wet te beschikken over een externe klachtvoorziening waar een 

burger terecht kan als hij niet tevreden is over de wijze waarop de gemeente zijn of haar klacht heeft 

behandeld. De gemeente kan kiezen voor aansluiting bij de Nationale ombudsman of voor een eigen 

lokale ombudsvoorziening. De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en 

Waal en Wijchen, de gemeenschappelijke regeling Bijsterhuizen, de Modulaire gemeenschappelijke 

regeling (MGR-werkbedrijf)  en de gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen hebben 

gekozen voor een eigen ombudsman.  

Met ingang van 1 januari 2019 hebben de gemeenteraden mevrouw mr M.J. van Dasselaar voor de 

periode van zes jaar benoemd als ombudsman. De gemeenteraad van West Maas en Waal heeft met 

ingang van 3 oktober 2019 mevrouw mr. S. Stokman-Prins benoemd tot substituut ombudsman. 

Mevrouw mr L. Hellwig is als substituut ombudsman benoemd voor de andere 5 gemeenten, de MGR 

en de GR Bijsterhuizen. De GR Regio Arnhem-Nijmegen heeft ervoor gekozen mevrouw mr M.J. van 

Dasselaar met ingang van 1 januari 2021 te benoemen als ombudsman. 

De ombudsman is onpartijdig en onafhankelijk en maakt geen deel uit van de bestuursorganen van 

de gemeente of de gemeenschappelijke regelingen. De ombudsman werkt zelfstandig zonder 

personeel. Ingeval van een klachtbehandeling kan de ombudsman een beroep doen op ambtelijke 

ondersteuning of op een notulist.   

De ombudsman is een laagdrempelige voorziening en is bereikbaar via de klachtencoördinatoren van 

de gemeenten/de gemeenschappelijke regelingen of rechtstreeks via 

degemeentelijkeombudsman@gmail.com.  

De ombudsman is verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen van zijn werkzaamheden. 

Daartoe dient dit jaarverslag. In dit jaarverslag zal worden ingegaan op de taken en bevoegdheden 

van de ombudsman, de werkzaamheden en ervaringen van het afgelopen kalenderjaar en wordt een 

overzicht gegeven van de meldingen en klachten die de ombudsman in 2021 heeft ontvangen. Daar 

waar in dit jaarverslag ‘gemeenten’ staat worden ook bedoeld de drie aangesloten 

gemeenschappelijke regelingen. 

2. Taken en bevoegdheden 
De ombudsman is bevoegd klachten in behandeling te nemen over bejegening door medewerkers 

en/of bestuurders van de gemeente, deze klachten te beoordelen en naar aanleiding daarvan 

aanbevelingen te doen. De ombudsman toetst de gedragingen waarover wordt geklaagd aan de 

behoorlijkheidseisen (zie hieronder) en oordeelt of de gedragingen al dan niet behoorlijk zijn.  

Een klacht dient in principe eerst bij de gemeente zelf te worden ingediend, voordat de ombudsman 

in beeld komt. In de praktijk blijkt dat burgers dit soms onprettig vinden, juist omdat het vertrouwen 

in de gemeente is aangetast. De gemeente dient echter eerst de kans te krijgen om de klacht zelf op 

te lossen, voordat de klacht extern, door de ombudsman, wordt behandeld.    
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De ombudsman kan ook op eigen initiatief een onderzoek instellen naar de wijze waarop een 

bestuursorgaan zich heeft gedragen.   

De ombudsman is niet bevoegd om klachten over gemeentelijke regelgeving of gemeentelijk beleid 

in behandeling te nemen. Ook is de ombudsman in principe niet bevoegd klachten te behandelen 

wanneer sprake is van een gerechtelijke procedure of wanneer er beroep open staat tegen een 

gerechtelijke uitspraak en de klacht aan deze procedure raakt.  

In de praktijk blijkt dat het voor burgers niet altijd duidelijk is welke taken en bevoegdheden de 

ombudsman heeft en wat er met een klacht bereikt kan worden. Burgers wenden zich nogal eens tot 

de ombudsman omdat ze zich niet gehoord voelen, ze een oplossing willen voor de problemen waar 

ze tegenaan lopen en ze ten einde raad zijn. Bij elke klacht is het dan ook van belang om de burger te 

informeren over de taken en bevoegdheden van de ombudsman en eventuele verwachtingen van 

burgers bij te stellen. Wanneer de ombudsman een klacht niet in behandeling neemt, verwijst hij de 

burger door naar instanties die de burger verder kunnen helpen.   

3. Werkwijze 
De meeste klachten bereiken de ombudsman rechtstreeks via het emailadres 

degemeentelijkeombudsman@gmail.com. De ombudsman ontvangt ook klachten via de 

klachtencoördinatoren en in een enkel geval via de Nationale ombudsman. Na ontvangst van een 

klacht neemt de ombudsman in principe telefonisch contact op met de klager om de inhoud van de 

klacht (verder) te verhelderen en de bevoegdheid van de ombudsman toe te lichten. Uit de 

schriftelijke klacht (en het telefonisch contact) kan het volgende blijken.  

- De klacht is niet eerst intern behandeld. 

 

Wanneer blijkt dat de klacht niet eerst intern bij de gemeente is ingediend of daar 

niet is behandeld, stuurt de ombudsman de klacht (in overleg met de klager) voor 

interne behandeling door naar de klachtencoördinator van de betreffende 

gemeente.  

 

- De ombudsman is niet bevoegd om een onderzoek in te stellen. 

 

Wanneer blijkt dat de ombudsman niet bevoegd is, bijvoorbeeld omdat geen sprake 

is van een klacht over een gedraging, verwijst de ombudsman de klager naar een 

bevoegde instantie. De ombudsman kan, in overleg met de klager, de klacht ook zelf 

doorsturen naar een bevoegde instantie.  

 

- De ombudsman is niet verplicht om een onderzoek in te stellen.  

 

De ombudsman kan besluiten om geen onderzoek in te stellen, bijvoorbeeld 

wanneer een klacht naar het oordeel van de ombudsman kennelijk ongegrond is. De 

ombudsman is ook niet verplicht om een klacht in behandeling te nemen wanneer 

deze wordt ingediend later dan een jaar nadat de gemeente de interne 

klachtbehandeling heeft beëindigd.  
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- De ombudsman is bevoegd een onderzoek in te stellen. 

 

Wanneer de klacht door de ombudsman kan worden behandeld, wordt er een 

afspraak gemaakt met de klager voor een hoorgesprek. De ombudsman voert daarna 

een hoorgesprek met de beklaagde. De ombudsman zal bij de behandeling van de 

klacht proberen te bemiddelen en zich richten op het normaliseren van de 

verhoudingen tussen de klager en de overheid en het herstellen van het vertrouwen. 

De ombudsman zal daarom altijd onderzoeken in hoeverre er ruimte is om in overleg 

tussen klager en beklaagde tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te 

komen. Lukt dat niet, dan zal de ombudsman een verslag van bevindingen opstellen 

waarin de klacht is beschreven en waarin de standpunten van klager en beklaagde 

zijn weergegeven. Daarna maakt de ombudsman zijn rapport op met daarin de 

conclusies van het onderzoek en eventuele aanbevelingen voor het bestuursorgaan. 

Tegen de uitspraak van de ombudsman staat geen bezwaar of beroep open. Het 

rapport wordt, zonder vermelding van persoonlijke gegevens, openbaar gemaakt.  

4. Toetsingskader 
Bij de beoordeling van een klacht toetst de ombudsman de gedragingen waarover wordt geklaagd 

aan de behoorlijkheidseisen zoals die door de Nationale ombudsman en gemeentelijke 

ombudsmannen gezamenlijk zijn opgesteld.   

De behoorlijkheidseisen gaan uit van een viertal kernwaarden voor het gemeentelijk handelen.   

A. OPEN EN DUIDELIJK; hieronder vallen de vereisten van transparantie, goede 

informatieverstrekking, luisteren naar de burger en motivering van besluiten en handelen  

 

B. RESPECTVOL; hieronder vallen de vereisten van respecteren van de grondrechten, bevorderen 

van actieve deelname door de burger, fatsoenlijke bejegening, fair play, evenredigheid en 

bijzondere zorg 

 

C. BETROKKEN EN OPLOSSINGSGERICHT; hieronder vallen de vereisten van maatwerk, 

samenwerking, coulante opstelling, voortvarendheid en de-escalatie  

 

D. EERLIJK EN BETROUWBAAR; hieronder vallen de vereisten van integer en betrouwbaar handelen, 

onpartijdigheid, redelijkheid, een goede voorbereiding van besluiten, een goede organisatie en 

professionaliteit.  

5. Overige werkzaamheden 
De ombudsman en de substituut ombudsmannen overleggen eenmaal per jaar over de algemene 

gang van zaken, inhoudelijke onderwerpen en lopende onderzoeken. Over inhoudelijke zaken wordt 

bovendien regelmatig telefonisch overlegd. De ombudsman en de substituut ombudsmannen zijn lid 

van de Vereniging voor Klachtrecht. De ombudsman onderhoudt daarnaast contact met de Nationale 

ombudsman. 

Het contact met de gemeenten verloopt over het algemeen via de klachtencoördinatoren. Daarom is 

er jaarlijks een overleg met alle klachtencoördinatoren, de ombudsman en de substituut 
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ombudsmannen. Daarnaast heeft de ombudsman een jaarlijks overleg met twee 

gemeentesecretarissen.  

 

6. Klachten 
In 2021 heeft de ombudsman in totaal 36 klachten ontvangen. De klachten die de ombudsman 

bereiken kunnen worden onderverdeeld in:  

1. Klachten die leiden tot een onderzoek en rapportage. 

 

2. Klachten die zonder onderzoek en/of rapportage kunnen worden opgelost.  

 

3. Klachten die leiden tot een verwijzing naar de klachtencoördinator. 

 

4. Klachten die leiden tot een doorverwijzing naar een andere instantie. 

 

5. Klachten die niet in behandeling worden genomen (bijvoorbeeld vanwege het verstrijken van 

termijnen).  

 

6. Klachten die nog in behandeling zijn en waarvan het onderzoek loopt. 

 

7. Klachten waarin door de ombudsman is bemiddeld. 

In de tabel hieronder is een overzicht opgenomen van het aantal klachten dat aan de ombudsman is 

voorgelegd, onderverdeeld naar gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.   

 

 

6.a Toelichting 
Het aantal klachten in 2021 (36) is nagenoeg gelijk aan het aantal klachten in 2020 (34).  

In drie klachten was een volledige procedure nodig met hoor en wederhoor. Eén klacht, uit 2020, 

heeft geleid tot een rapport voorzien van aanbevelingen. Twee klachtbehandelingen zijn in 2021 nog 

niet afgerond.  

De meeste klagers worden door de ombudsman doorverwezen. Een enkele keer wordt 

doorverwezen naar een externe instantie, maar de meeste klagers worden verwezen naar de 

klachtencoördinator van de betreffende gemeente omdat de interne klachtenprocedure niet is 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2021 2020 2021 2020 2021

1 Rapport 1 (2020) 3 1

2 Vereenvoudigd opgelost 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1

3 Doorverwijzig intern 6 3 6 5 2 1 1 2 2 3 1

4 Doorverwijzig extern 3 2 1 3 1 1

5 Niet in behandeling genomen 2 1

6 Onderzoek loopt 1 2

7 Bemiddeling 1

Totaal per gemeente 10 10 9 8 3 5 6 4 0 0 4 6 0 0 0 1 2 1 1

Totaal 2020 34

Totaal 2021 36

Wijchen GR Bijsterhuizen GR Regio Arnhem-Nijmegen MGR OverigBerg en Dal Beuningen Druten Heumen West Maas en Waal
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doorlopen. De reden dat burgers rechtstreeks contact zoeken met de ombudsman is er vaak in 

gelegen dat er sprake is van wantrouwen ten opzichte van de gemeente. De ombudsman informeert 

de klagers in deze gevallen telefonisch over de interne klachtenprocedure, geeft uitleg over de rol 

van de klachtencoördinator en stuurt de klacht in de meeste gevallen, in overleg met de klager, door 

naar de klachtencoördinator. De klachtencoördinator neemt daarna contact op met de klager of 

verzoekt de medewerker of bestuurder waarover wordt geklaagd dat te doen. In het algemeen kan 

gezegd worden dat dit leidt tot een oplossing voor de burger. Als dit niet leidt tot een oplossing kan 

de interne klachtenprocedure worden doorlopen. Wanneer de burger niet tevreden is over de 

behandeling van de klacht in de interne klachtenprocedure, kan alsnog een klacht worden ingediend 

bij de ombudsman. Dit gebeurt slechts in een enkel geval.  

6.b Inhoud klachten 
Ten aanzien van de inhoud van de klachten kan geen algemene conclusie worden getrokken. 

Daarvoor zijn de onderwerpen te divers. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat klachten 

vooral voortkomen uit de communicatie (of juist het uitblijven daarvan) met de klager en dat deze 

klachten doorgaans na tussenkomst van de klachtencoördinator snel worden opgelost. Klachten 

ontstaan met name daar waar het in het contact met de burger hapert, bijvoorbeeld omdat er 

ondanks toezeggingen niet wordt teruggebeld, niet of te laat wordt gereageerd op brieven en 

verzoeken van burgers of omdat concrete afspraken niet worden nagekomen. Burgers voelen zich 

daardoor niet serieus genomen in hun problemen en dat leidt tot onvrede. Een snelle, duidelijke en 

adequate communicatie en het nakomen van gemaakte afspraken kan veel klachten voorkomen.  

De ombudsman heeft in het verslagjaar klachten ontvangen over Munitax en over de ODRN. 

Klachtbehandeling bij samenwerkingsverbanden tussen gemeenten levert al snel een 

bevoegdheidsvraag op zowel voor wat betreft de interne als de externe klachtenprocedure. De 

gemeenten en de ombudsman hanteren het uitgangspunt dat klachtbehandeling zoveel mogelijk 

dicht bij de burger moet worden georganiseerd. In principe dient een klacht te worden behandeld 

door de gemeente waarin de klager woont. Als er over de behandeling van klachten andere 

afspraken zijn gemaakt, dient de gemeente inzichtelijk te maken waar klachten kunnen worden 

ingediend en wie voor de behandeling daarvan verantwoordelijk is. De afhandeling van de klachten 

dient in nauw overleg met de gemeente te gebeuren. Klachten over Munitax worden bijvoorbeeld 

behandeld door de gemeente Beuningen in nauw overleg met de gemeente waar de klager staat 

ingeschreven. De ODRN daarentegen heeft een eigen interne klachtenprocedure en is aangesloten 

bij de Nationale ombudsman. De burger is echter doorgaans van mening dat het niet de ODRN is 

waar de klacht zich tegen richt, maar de gemeente. Dit roept dan de vraag op of de gemeente 

bevoegd is om de klacht te behandelen en of gemeentelijke ombudsman daartoe vervolgens 

bevoegd is. De gemeentelijke ombudsman handelt in dit soort situaties naar bevind van zaken in 

overleg met alle betrokken partijen en soms indien nodig met de Nationale ombudsman.  

In het verslagjaar zijn drie klachten binnengekomen over jeugdhulp en Sociaal Wijkteams. Bij 

jeugdhulp kunnen veel partijen betrokken zijn, zoals de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis 

en het Sociaal Wijkteam. Klagers willen vooral gehoord worden in hun klachten, maar voor klagers is 

vaak niet duidelijk bij welke instantie een klacht kan worden ingediend. Klagers wenden zich dan 

vaak tot de gemeente. De gemeentelijke ombudsman is echter niet in alle gevallen bevoegd om 

klachten over jeugdhulp te behandelen. De ombudsman is in principe bevoegd klachten tegen het 

Sociaal Wijkteam te behandelen en verwijst klager voor wat betreft eventuele andere klachten door 

naar de bevoegde instantie. Dat strookt niet met de gedachte dat burgers met hun klachten bij één 
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loket terecht moeten kunnen. De ombudsman probeert klagers daarom zo goed mogelijk en in nauw 

overleg met klagers en soms met de betrokken instantie, te begeleiden naar de juiste instantie.  

 

De ombudsman constateert dat er in een aantal gevallen sprake is geweest van een door 

medewerkers en bestuurders ervaren lastig (klaag)gedrag of zelfs agressie van de kant van klagers. 

De ombudsman heeft gemerkt dat er binnen de gemeenten weliswaar agressieprotocollen zijn 

vastgesteld, maar dat de inhoud daarvan niet altijd bekend is bij medewerkers of bestuurders. De 

ombudsman benadrukt het belang van deze protocollen en de daarin opgenomen stappen die 

kunnen worden genomen richting een burger. Deze protocollen kunnen zowel de burger als de 

medewerker of bestuurder helpen in het omgaan met frustratie en kunnen duidelijkheid geven in de 

omgang met elkaar.  

Tot slot  
De ombudsman constateert dat de gemeenten zelf ook zien dat een adequate communicatie van 

groot belang is om klachten te voorkomen en dat maakt dat er sprake is van een vergaande 

bereidheid om in gesprek te gaan met klagers en om met elkaar te komen tot goede oplossingen. Het 

contact met de klachtencoördinatoren verloopt prettig en soepel, de klachtencoördinatoren 

reageren snel en doortastend op klachten die de ombudsman terugverwijst, zijn oplossingsgericht en 

voorkomen daarmee dat conflicten hoger oplopen.   

De gemeentelijke ombudsman constateert dat de rol van de klachtencoördinator voor burgers en in 

de werkorganisatie niet altijd duidelijk is. De klachtencoördinator neemt de klacht in en organiseert 

de klachtbehandeling. In de verordening klachtbehandeling van de gemeente wordt bepaald wie 

inhoudelijk verantwoordelijk is voor de interne klachtbehandeling. De klachtencoördinator is dus niet 

degene die de klacht inhoudelijk behandelt. De gemeentelijke ombudsman pleit voor meer interne 

aandacht voor de klachtenprocedure en de rol van de klachtencoördinatoren en de gemeentelijke 

ombudsman daarin. Behoorlijk overheidsoptreden is een verantwoordelijkheid van alle betrokkenen 

binnen de gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen. Meer interne bekendheid met de 

behoorlijkheidsvereisten en de klachtenregeling draagt bij aan transparant, respectvol, betrokken en 

betrouwbaar overheidsoptreden, waarin ruimte is voor de menselijke maat.  

Aanbevelingen 
- Veel klagers wenden zich rechtstreeks tot de ombudsman voordat de interne 

klachtenprocedure is doorlopen. Deze klagers worden door de ombudsman 

verwezen naar de klachtencoördinator, zodat alsnog eerst de interne procedure kan 

worden gestart. Het is aan te bevelen de burger in de communicatie actief te wijzen 

op de interne klachtenprocedure en de burger uit te leggen dat de ombudsman de 

klachten pas in behandeling neemt als deze eerst intern aan de orde zijn geweest. 

 

- De ombudsman beveelt aan om de behoorlijkheidsvereisten, de klachtenprocedure 

en de rol van de klachtencoördinator en de gemeentelijke ombudsman, met 

regelmaat onder de aandacht te brengen van medewerkers en bestuurders, zodat 

behoorlijk overheidsoptreden als een gezamenlijk verantwoordelijkheid wordt 

gezien.  
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- De ombudsman constateert dat bij veel klachten lastig (klaag)gedrag en agressie een 

rol speelt en beveelt aan om agressieprotocollen jaarlijks onder de aandacht te 

brengen van medewerkers en bestuurders, zodat de in deze protocollen opgenomen 

stappenplannen actief kunnen worden ingezet in de omgang met lastig (klaag)gedrag 

en agressie.  
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Bijlage 1  
 

Geanonimiseerd overzicht klachten per gemeente/GR 2021 

 

  

Gemeente/GR Onderwerp

Berg en Dal Plaats zeecontainer

Berg en Dal Afval

Berg en Dal Overlast buren

Berg en Dal Interne klachtafhandeling

Berg en Dal Thuishulp WMO

Berg en Dal Termijn bezwaarafhandeling

Berg en Dal Verkoop kavel

Berg en Dal Stopzetten thuiszorg in verband met slecht wegdek

Berg en Dal Intrekking PBG

Berg en Dal Niet handhaven

Beuningen Sociaal wijkteam en bestuurder

Beuningen Sociaal wijkteam

Beuningen Uitlatingen bestuurder

Beuningen Munitax

Beuningen Geen contact krijgen over bomenkap

Beuningen Gedragingen bestuurder

Beuningen Munitax

Beuningen WMO 

Druten Participatiewet

Druten Kavelomvang

Druten Interne klachtafhandeling

Druten Privacy en Participatiewet

Druten Afhandeling WOB verzoek

Heumen Interne klachtafhandeling

Heumen Stankoverlast

Heumen Gebruik gezamenlijke gebouw

Heumen Niet inschrijven in gemeente, wonen op recreatiepark

Wijchen Sociaal wijkteam

Wijchen Interne klachtbehandeling en leerlingvervoer

Wijchen Niet reageren bestuurder

Wijchen Munitax en taxateur

Wijchen Niet serieus nemen ondersteuningsvraag

Wijchen Politieoptreden

MGR Gedraging medewerker

MGR Niet toepassen van CAO 

Overig Mantelzorg
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Bijlage 2 
 
Verantwoording algemeen budget 2021 
 
Algemeen budget 
 
IN           
Bijdragen algemene kosten           
    € 280,- per gemeente (6)     1680 
    € 280,- per  GR (3)           840 
 
Bijdragen ambtelijke ondersteuning 
 € 340,- per gemeente (5, behalve Berg en Dal)   1700 
 € 100,- Berg en Dal         100    
 € 100,- MGR         100  
 € 100,- GR Bijsterhuizen       100 

€ 100,- GR Regio Arnhem-Nijmegen      100 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totaal         4620   
    
UIT 

Vereniging van Klachtrecht       525 
Algemene werkzaamheden       945 
Ambtelijke ondersteuning (bij vergaderingen algemeen)   400   
Ambtelijke ondersteuning (bij klachten)    1700 
Overleggen, studiedagen, reiskosten, representaties  1050    

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Totaal         4620 
 
 
Tarieven 2021 
    
Rapport  800 
Bemiddeling  450 
Jaarverslag    50 
Uurtarief    75 
 

Bovenstaande tarieven werden in rekening gebracht ingeval van (de behandeling van) een klacht. De 

bedragen maken geen onderdeel uit van het algemeen budget.  
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Bijlage 3 
 
Begroting 2022 
 
Algemeen budget 
 
IN           
Bijdragen algemene kosten           
    € 285,- per gemeente (6) (was 280)    1710 
    € 285,- per  GR (3) (was 280)          855 
 
Bijdragen ambtelijke ondersteuning 
 € 345,- per gemeente (5, behalve Berg en Dal) (was 340) 1725 
 € 105,- Berg en Dal (was 100)        105    
 € 105,- MGR (was 100)        105  
 € 105,- GR Bijsterhuizen (was 100)      105 
 € 105,- GR Regio Arnhem-Nijmegen (was 100)     105 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totaal         4710   
    
UIT 

Vereniging van Klachtrecht       525 
Literatuur en advieskosten         295 
Ambtelijke ondersteuning (bij klachten)    2145    
Overleggen, studiedagen, reiskosten, representaties  1745    

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Totaal         4710 
 
Toelichting: 

- Bij overleggen wordt (uit het algemeen budget) € 80,- vergoed, ongeacht duur van het 
overleg en reiskosten. De onkosten van studiedagen worden eveneens vergoed. Voor 
studiedagen wordt € 80,- per studiedag vergoed en reiskosten.  

- De gemeente Berg en Dal draagt slechts voor een deel bij aan het budget ambtelijke 
ondersteuning (alleen algemene ambtelijke ondersteuning), in verband met het feit dat de 
ambtelijke ondersteuner van de gemeentelijke ombudsman werkzaam is bij de gemeente 
Berg en Dal en de gemeente Berg en Dal ingeval van behandeling van klachten door de 
gemeentelijke ombudsman een notulist inhuurt. Gezien het beperkt aantal klachten vanuit 
GR Bijsterhuizen, de MGR  en GR Regio Arnhem-Nijmegen, dragen de GR’s eveneens slechts 
voor een deel bij aan de ambtelijke ondersteuning (alleen algemene ambtelijke 
ondersteuning).  

- De kosten van het lidmaatschap van de Vereniging voor Klachtrecht bedragen € 175,- per 
persoon en zowel beide substituut ombudsmannen als de gemeentelijke ombudsman zijn lid.  

- De bijdragen algemeen budget en de tarieven voor ambtelijke ondersteuning zijn 
geïndexeerd en met € 5,- verhoogd. De tarieven voor rapporten, bemiddeling, jaarverslag en 
per uur voor 2022 zijn eveneens verhoogd. Deze tarieven worden, wanneer er klachten zijn, 
afzonderlijk bij de gemeenten en de GR’s in rekening gebracht en komen niet ten laste van 
het algemene budget. 
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Tarieven 2022  
   
Rapport  850  
Bemiddeling  500  
Jaarverslag    75  
Uurtarief    80  
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3 Besluitenlijst 6 april 2022 

1 concept besluitenlijstAB  06-04-2022 versie 29062022.docx 

Verslag

1

 Notulen van : Algemeen bestuur
Verslagnummer : 20220406
Gehouden op : 6 april 2022
Plaats : Zaal Flieren, gemeentehuis Lingewaard, Bemmel
Voorzitter : H. Bruls
Genotuleerd door : M. Mulder
In afschrift aan : AB-leden, regiocoördinatoren, opgavemanagers, regioagendacommissie

Verder aanwezig Gemeente
A. Marcouch Arnhem
D. Bergman Beuningen
C. van Rhee-
Oud Ammerveld

Druten

H.Hieltjes Duiven
J. Minses Heumen
J. Sluiter Lingewaard
P. Baneke Mook en Middelaar 
P. Hoytink-Roubos Overbetuwe
C. van Eert Rheden 
E. Weststeijn Rozendaal
M. van Beek Wijchen
A. van Hout Westervoort
L. van Riswijk Zevenaar
J.van Dellen bestuurlijk opdrachtgever Productieve regio
R. van der Zee bestuurlijk opdrachtgever Verbonden regio
T. Burgers bestuurlijk opdrachtgever Circulaire regio
H. Tiemens Directeur 
H. van den Berg Adjunct directeur/strateeg

Afwezig Gemeente
A. Schaap Renkum 
M. Slinkman Berg en Dal
L. van der Meijs Doesburg
W. Gradisen Mook en Middelaar
H. de Vries Montferland

Verslag tekst:
Deel 1 
1. Opening en mededelingen
Afmeldingen van: 
Burgemeester van der Meijs - Doesburg, geen plaatsvervanger 
Burgemeester Schaap - Renkum, geen plaatsvervanger 
Burgemeester Gradisen - Mook en Middelaar, plaatsvervanger wethouder Baneke aanwezig
Burgemeester de Vries - Montferland, geen plaatsvervanger aanwezig
Burgemeester Slinkman - Berg en Dal, geen plaatsvervanger aanwezig

Berg en Dal heeft een schriftelijke reactie aangeleverd, die is toegevoegd als stuk aan agendapunt 1, maar heeft 
inhoudelijk betrekking op de jaarstukken en de regionale agenda. 

Digitale deelnemers:
- Burgemeester Weststeijn, Rozendaal
- Roeland van der Zee, bestuurlijk opdrachtgever Verbonden regio
- Titus Burgers, bestuurlijk opdrachtgever Circulaire regio
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- Gelegenheid om in te spreken 
Ramon Barends, Kennisnetwerk Arnhem-Nijmegen, maakt gebruik van de gelegenheid om in te spreken. Hij 
heeft het document ‘Rondje door de Regio’ gedeeld met de aanwezigen en gereflecteerd op de agenda van het 
AB. Er komt een schriftelijke reactie op de regionale agenda en begroting.

Burgemeester Minses geeft aan dat hij de aanlevertermijn van de stukken erg kort vindt. Burgemeester Hoytink-
Roubos sluit zich daarbij aan. Om de vergadering goed voor te bereiden, zeker bij grotere onderwerpen, is meer 
voorbereidingstijd wenselijk. 

2. Ingekomen post
N.a.v. de ingekomen post zijn er geen vragen of opmerkingen vanuit het AB.

3. Vaststellen Besluitenlijst van de vergadering van 09-02-2022
> Vastgesteld.

4. Terugblik gemeenteraadsverkiezingen
In Duiven hebben de lokale partijen nu de meerderheid en er zijn veel nieuwe raadsleden. I.v.m. de behandeling 
van de regionale agenda is dit iets om rekening mee te houden.

H. Tiemens wijst op de raadsontmoeting van komende donderdag 7 april. Raadsleden kunnen nog aansluiten, de 
AB-leden brengen dit waar mogelijk nog onder de aandacht bij hun eigen raad.

Deel 2 – ter besluitvorming
5. Indemniteitsprocedure begroting 2021
Besluit: De overschrijdingen 2021 voor kantoorinventaris en ICT investeringen te autoriseren.

Het AB stemt in met dit voorstel.

6. Concept-jaarstukken GMR 2022
Besluit: Vaststellen concept jaarstukken 2021 met daarin opgenomen het voorstel resultaatbestemming 2021.

L. van Riswijk, portefeuillehouder financiën, licht toe waarom er wordt voorgesteld om te werken met een 
bestemmingsreserve. 

P. Baneke: Mook en Middelaar is het eens met de bestemmingsreserve voor het regiobureau. M.b.t de 
bestemmingsreserve vragen wij ons af waarom er gekozen is voor 3 opgaven en niet om het overschot te 
verdelen over alle 5?
> Er is geselecteerd op de opgaven waar bepaalde acties nu met een klein budget enorm geholpen zouden zijn, 
zoals Groen-blauw raamwerk. Gezien het regeerakkoord en het toewerken naar een Verstedelijkingsakkoord is 
een goede uitwerking van het Groen-blauw raamwerk onmisbaar, mede om de benodigde co-financiering te 
organiseren.
In het regeerakkoord is een behoorlijk budget vrijgemaakt voor Regiodeals waar we graag gebruik van willen 
maken. We verkennen momenteel of een regiodeal de doelstelling “Circulaire topregio” verder kan brengen in de 
volle breedte. De vooruitzichten zijn gunstig, maar er is nu wel budget nodig om dit voor te bereiden en een 
voorstel te schrijven. 
Logistiek is op verzoek van de gemeenten. De position paper logistiek ligt klaar om verder uit te werken, maar zat 
niet in de regionale agenda 2022. In de regio zit hier energie op, met extra budget kunnen we hier vervolg aan 
geven en hoeven we niet een jaar te wachten. 

P. Hoytink-Roubos: Overbetuwe vindt de algemene reserve logisch, maar vraagt zich bij de  bestemmingsreserve 
af: als het overschot is ontstaan doordat bepaalde activiteiten niet gedaan zijn, zitten daar dan geen budget voor 
in het nieuwe jaarbudget? Is dit niet dubbelop?
> Vorig jaar was financieel een erg onzeker jaar, omdat er geen zicht was op de financiën die bij de 
gastheergemeenten beheerd werden. De directie heeft daarom geremd in de opbouw van het regiobureau, omdat 
niet duidelijk was of er voldoende geld over zou blijven. Pas begin dit jaar werd duidelijk dat het jaarresultaat 
positief zou uitpakken. Het gaat om investeringen in de basis zoals verbeteringen aan de kantoorruimte, 
opleidingen, het op orde brengen van communicatie. Zeker met communicatie moet een grote achterstand 
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worden ingelopen, pas in december konden we een communicatie-medewerker verwelkomen. Dit gaat verder 
dan het reguliere jaarbudget.

H. Hieltjes: Voor Duiven is het aanvaardbaar als activiteiten een paar maanden uitgesteld worden om dat te 
bestemmen. Echter wordt aangegeven dat een onderbouwd voorstel in het AB van juli komt. Dat betekent dat de 
raad moet instemmen voor het hele bedrag, zonder dit voorstel. Dat is niet uitlegbaar in de raad.

A. Marcouch: Arnhem kan instemmen met het voorstel. Welke andere speerpunten zijn overwogen die dit lijstje 
niet gehaald hebben? 

J. Sluiter: Een belangrijk argument voor deze bestemmingsreserve: we zijn een startende GMR. Dat maakt het 
voor Lingewaard nu verdedigbaar om deze reserve eenmalig te bestemmen. Ik pleit ervoor om nu niet de 
gebruikelijke weg te bewandelen, om als bestuur vertrouwen in de GMR uit te stralen en de energie van deze 
eerste periode vast te houden.

M.van Beek ondersteunt deze argumentatie.

Afgesproken wordt om een heldere onderbouwing voor de bestemming van € 231.000,- te maken. Dat betekent 
wel dat dit budget voor het besluit in het AB van 6 juli ook niet aangesproken kan worden. En bij een eventueel 
volgend overschot moet het plan aan de voorkant bijgeleverd worden. 

Met deze kanttekening stemt het AB in met de jaarstukken als zodanig en met de bestemming van de middelen.

7. Incidentele bijdrage RES 2022
Besluit: - Instemmen met een bijdrage van € 223.000 van de 16 deelnemende gemeenten aan de RES;
            - Een ontwerp-begrotingswijziging 2022-01 aan te bieden aan de gemeenteraden en uit te nodigen een 
              zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur.  

L. van Riswijk licht toe dat er gisteren nog een ontwerp-begrotingswijziging is toegevoegd aan de stukken. Op 
grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (en nader uitgewerkt in onze GR) is het nodig dat bij een 
wijziging van de primitieve begroting (wanneer de inwonerbijdrage wijzigt) de zienswijzeprocedure gevolgd wordt.

H. Bruls: Het voorstel heeft draagvlak bij de gemeenten, is voorbesproken met alle portefeuillehouders. Hebben 
we dit voorstel nodig om te besluiten om deze incidentele bijdrage voor de RES te regelen?

C. van Eert: onze raad is regelmatig ontstemt dat ze zoveel voorstellen krijgen. Gezien de hoeveelheid 
voorstellen die we naar de raad brengen vanuit de GMR, maakt dat ik het liever anders zou doen, als het ook 
anders kan.

H. Tiemens licht toe dat het feitelijk geen uitzetting van de begroting is, maar een verandering van de 
financieringsstructuur. Wat nu niet meer rechtstreeks via het Rijk naar de kassier van Nijmegen gaat, komt via het 
gemeentefonds naar de 18 gemeenten.

H. Hieltjes pleit om het via de raad te laten lopen zoals het voorstel is. M. van Beek onderschrijft dit.

Het AB stemt in met het voorstel om een begrotingswijziging aan te bieden aan de raden.

8. Concept-regionale agenda/ontwerp-begroting 2023-2025 + opgave-overeenkomsten
Besluit: - Vaststellen van de concept-regionale agenda 2023-2025 en ontwerpbegroting 2023-2026.
             - Kennisnemen van de concept-opgaveovereenkomsten 2023-2025 voor de vijf opgaven.

H. Bruls: De agenda en begroting zijn gecombineerd in 1 document, met de bedoeling om dit in 1 ronde in de 
raden te behandelen. 

L. van Riswijk: Op verzoek van het DB is er een analyse van de stijging van de inwonerbijdrage toegevoegd aan 
de stukken. Die bestaat enerzijds uit indexatie, anderzijds uit posten die gezamenlijk goedkoper zijn dan dat 
iedere gemeente dat zelf regelt en een realistischer inschatting van de kosten binnen de opgaven. Het betreft een 
startende organisatie en nu na een jaar zijn we beter in staat een goede kostenraming te maken. 

C. van Eert: met de vijf bestuurlijk opdrachtgevers en het regiobureau hebben we veelvuldig overleg gehad om te 
komen tot deze begroting. We zijn in opbouw, nog maar kort gestart en belangrijker: we zijn weer positie aan het 
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krijgen. Het is lang geleden dat de samenwerking met de provincie zo intensief was en dat we in beeld waren bij 
het Rijk. We zitten nu aan tafel op directeuren/DG-niveau en ook bij het kabinet. We staan op de kaart. Vorige 
week was het BO Mirt in Nijmegen, daar waren 3 bewindspersonen aanwezig. We zien brede ontvankelijkheid 
voor wat we hier aan het doen zijn. In juni/juli verwachten we de 1e stap richting het verstedelijkingsakkoord, dan 
kan het niet zo zijn dat er vanuit onze eigen regionen niet een tandje extra wordt bijgezet. Het momentum is er, 
daarom hebben we gekeken wat wij vanuit de opgaven moeten doen om het geld van andere partijen binnen te 
halen. 

A. van Hout: Ik begrijp het betoog van burgemeester van Eert, maar andersom: we zitten nu aan tafel, dus is het 
nodig om extra middelen in te zetten om de regio op de kaart te zetten? Kunnen we niet doorgaan op de 
ingeslagen weg met de middelen die we hebben? Kijkend naar mijn eigen gemeenteraad, maar ik denk ook 
elders, de allergie slaat al snel toe op het moment dat om extra middelen wordt gevraagd.

P. Hoytink-Roubos: Overbetuwe kan zich aansluiten bij de bijdrage van Berg en Dal op dit onderdeel. Draagvlak 
bij de raden voor extra geld op dit moment vind ik in z’n algemeenheid een zorgpunt. Indexatie is logisch, het gaat 
om 76 cent extra voor de opgaven. Binnen een jaar weer extra geld vragen, dat voelt niet logisch, helemaal 
gezien de instemming met de bestemmingsreserve. Daarnaast zorg over de manier waarop voorstellen voor 
extra financiële bijdragen vanuit de BOT’s worden voorgelegd in het AB in relatie tot de rol van het AB.

C. van Ree-Oud Ammerveld sluit zich daarbij aan.

P. Baneke: vanuit Mook en Middelaar zijn er een aantal kritische kanttekeningen. Ik onderschrijf het betoog van 
Dhr. van Eert, maar wees wijs met het benaderen van de raden. Voor ons betekent dit een stijging van 14% van 
onze bijdrage als dit wordt aangenomen. Wees hier prudent in. We kunnen instemmen met de concept-stukken, 
maar verwachten wel een fikse dobber in onze raad.

D. Bergman: Politiek is keuzes maken. Nieuw beleid kan ook betekenen schrappen van oud beleid. Het moet niet 
automatisch meer worden. Hier moeten we scherp op zijn in het AB dat dit niet jaarlijks terugkeert. Ik kan wel 
instemmen met de stukken.

H. Hieltjes: Ons college ziet deze boodschap nu niet landen in de raden, gecombineerd met allerlei prijsstijgingen 
op andere terreinen. Op het moment dat Rijksgelden een feit zijn, is uitbreiding bespreekbaar, maar om nu 
voordat er geleverd is, al uit te breiden niet. Ik kan daarom niet instemmen met meer stijging dan de indexatie.

A. Marcouch: complimenten voor de regionale agenda, helder stuk dat veel energie in zich heeft. De 
kostenstijging komt wel als een verrassing. Scherpe onderbouwing van de kostenstijging is nodig. Arnhem kan 
instemmen, maar ik onderschrijf de schriftelijke inbreng van burgemeester Slinkman als het gaat om de 
consequenties voor de gemeentebegrotingen. Daarnaast is het goed dat we ons als bestuur realiseren dat we in 
dit AB zitten namens ons college, niet als woordvoerder van de raad.

J. Minses: ambitie valt te prijzen, maar ik pleit ervoor om vanuit realisme te handelen. Indexatie is logisch, maar 
laat de extra uitbreiding voor nu rusten.

M. van Beek pleit voor begrotingsdiscipline, m.u.v. de indexatie.

J. Sluiter: ik sluit me aan bij het pleidooi van burgemeester van Eert. Wij moeten als AB besluiten wat logisch is 
en het raadsproces op zijn beloop laten. Ik ben erg blij met de relaties die we aan het opbouwen zijn, maar die 
moeten we onderhouden en dat kost geld. Soms is er sprake van wat achterstallig onderhoud en dan kost dat 
even wat meer. We doen dit voor onze regio, dat moet de basis zijn. We moeten iets laten zien, zodat er geloof 
komt in de samenwerking. Lingewaard kan hiermee instemmen en gaat zijn uiterste best doen om de raad te 
overtuigen dat we dit samen moeten doen.

L. van Riswijk: Zevenaar zou graag een pas op de plaats maken met de expansie van de uitgaven, ik hoop alleen 
dat er een mogelijkheid is om de ambitie overeind te houden. Externe geldstromen zijn nu niet opgenomen in de 
stukken, terwijl er wel veel mogelijkheden zijn voor externe financiering. We hebben conservatief begroot. 
Kunnen we de extra ambities niet koppelen aan externe geldstromen. Het zou jammer zijn als we de ambitie 
kwijtraken, laten we die vooral behouden.

H. Bruls: Wat zich hier wreekt, is een te grote transparantie. Er zitten ook bedragen in, die we ook al betalen als 
gemeente, maar door lump sum financiering niet zichtbaar zijn in onze begrotingen. Ik verzoek daarom om 
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zichtbaar te maken welke deel prijsstijging en lopende investeringsprojecten zijn, zodat er een netto getal 
overblijft wat extra is voor de opgaven. Kunnen we dit verder uitsplitsen voor colleges en raden?

Daarbij kun je je ook afvragen hoe nieuw het uiteindelijk is. Neem bijvoorbeeld de Human Capital agenda: iedere 
gemeente doet nu ook acties voor verbetering van de arbeidsmarkt. Feit is dat als we die middelen bij elkaar 
leggen, we daar meer uit kunnen halen. Kun je lokaal arbeidsmarktbeleid inruilen voor een regionaal programma? 
Dat is dan ook een appèl aan onszelf als we deze agenda in onze gemeente bespreken. 

H. Tiemens geeft een aantal voorbeelden van zaken in de regionale agenda die gemeenten niet meer lokaal 
hoeven te doen: regionaal contractbeheer Viastat binnen Verbonden regio. Binnen de GMR beleggen is 
goedkoper dan dat alle gemeenten dit apart doen. Vanuit Groene groei zijn wij aanjager versnellingslokaties, daar 
halen we geld mee op. De flexpool zorgt dat er werk gedaan wordt waar de gemeenten niemand voor hebben. De 
centrale inkoop elektriciteit werd via Nijmegen betaald en zit nu in de opgave Circulaire Regio, de coördinator 
huisvesting bijzondere doelgroepen bespaart gemeenten eigen inzet.  Als we die zaken uit de verhoging halen, 
dan hou je een heel beperkt bedrag over.

A.van Hout: Het verhaal is nu die stijging van de inwonerbijdrage is eigenlijk helemaal geen stijging, maar is al 
verdisconteerd in een aantal andere zaken, dus dat moeten we dan wel spits krijgen. En verder zou ik wel graag 
de nuancering willen aanbrengen, dat ambities gelijk worden gesteld aan meer geld uitgeven, of anders 
geredeneerd, als je daar niet voor bent, je niet ambitieus zou zijn. Dat zou een wat onterechte constatering zijn.

Geconcludeerd wordt dat dit een wenselijke uitsplitsing is om toe te voegen aan de stukken voor het college.
Niet alleen uitsplitsen, maar ook duidelijk maken wat de meerwaarde is van regionaal samenwerken waardoor je 
lokaal zaken los kunt laten. 

L. van Riswijk benadrukt nog dat het een conservatieve begroting is. Er is alleen extern geld opgenomen als dit al 
vaststaat terwijl er veel in het vat zit, zoals de verdubbelaar van de provincie, de verwachtingen t.a.v. het 
Verstedelijkingsakkoord en de Regiodeal. Dat dit extra inzet vergt om dit voor de regio binnen te halen moet 
worden benadrukt.

De voorzitter vat samen: Het AB stemt in met het voorgelegde voorstel met het amendement om de gevraagde 
inwonerbijdrage onder te verdelen in een aantal blokken + inflatiecorrectie, zodat zichtbaar wordt dat een groot 
deel van dat bedrag geld is wat we nu ook al uitgeven. Klein gedeelte extra geld, laat de raden zich daar maar 
over uitspreken.

E. Weststeijn: Akkoord met dit geamendeerde voorstel. In de Ontspannen Regio kon vorig jaar echt nog geen 
realistische inschatting worden gemaakt van de kosten, nu in deze agenda is dat gelukkig wel gelukt en dat 
betekent een kleine uitzetting. In deze fase van de geïntensiveerde vorm van samenwerken mag je zichtbaar 
maken dat dit belangrijke extra uitgaven zijn, waar de raad zich over uit mag spreken.

L van Riswijk: Vanuit het DB is gevraagd om resultaten van de eerste periode van 2022 samen te vatten in een 
brief voor de colleges, zodat die goed zichtbaar worden. Deze wordt toegevoegd aan de stukken.

Afgesproken dat voor 15 april de set stukken wordt aangeboden aan de gemeenten.

9. Human Capital Agenda
Besluit: de Human Capital Agenda met de bestuurlijke samenvatting en oplegnotitie ter kennisgeving aannemen.
Conform voorstel.

Bestuurlijk opdrachtgever van Dellen licht toe dat er met veel partijen in de regio samen aan is gewerkt en deze 
agenda ook aanleiding geeft om externe financiering op binnen te halen.

H. Bruls: Complimenten dat het gelukt is om 1 gezamenlijke agenda voor de hele regio te maken.

A. Marcouch: sluit zich aan bij de complimenten. Urgent dossier, goed dat deze agenda er nu is.
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Deel 3 - informatief
10. Voortgang bemensing BOT’s
De voorzitter licht de memo kort toe en verzoekt het AB om zo snel mogelijk belangstelling voor de BOT’s 
kenbaar te maken zodat de samenstellingscommissie aan de slag kan.

11. Onderwerpen vanuit de bestuurlijk opdrachtgevers
Verbonden regio:
Roeland van der Zee meldt dat de vaste Kamercommissie voor Spoor naar de regio komt om ter plekke de 
situatie te bekijken en te horen wat de bijbehorende vragen en uitdagingen zijn.
P. Hoytink-Roubos: In de presentatie tijdens het vorige AB zijn een aantal scenario’s aangestipt. Er is op  moment 
geen regio-standpunt over het beste scenario. Hoe wordt dit aangevlogen bij het werkbezoek van de 
Kamercommissie? Er zijn 5 varianten voor het goederenvervoer, waarbij inderdaad verschillende belangen 
spelen. Er wordt nu eerst ingezet om nut en noodzaak op de agenda te krijgen. De Kamercommissie kijkt nu nog 
niet naar die varianten, maar wat moet er geïnvesteerd worden om het huidige goederen en personenvervoer 
goed te kunnen blijven faciliteren.

Daarnaast is met een aantal portefeuillehouders is gesproken over de fietsverbindingen in de regio. Die staan 
onder druk door een terugtrekkende beweging van de provincie.
te delen voor de Circulaire regio, Productieve regio en Groene groeiregio.

Ontspannen regio:
I.v.m. de afwezigheid van de bestuurlijk opdrachtgever vraagt de voorzitter burgemeester Weststeijn of er nog 
Bijzonderheden zijn. 
Esther Weststeijn: er wordt vanuit ontspannen regio hard gewerkt in de opgave, dat geldt voor alle 4 de 
speerpunten. Het onderzoeksbureau is vergevorderd in het maken van het Groen-Blauw raamwerk. Dit raamwerk 
gaat de regio helpen bij het maken van afwegingen in de beschikbare ruimte. Hierover binnenkort meer in het AB.

12. Rondvraag 
Geen gebruik van gemaakt.
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Gemeente Nijmegen  

Geachte heer Bruls, mevrouw Tiemens, 

 

 

De Regioagendacommissie Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (hierna: RAC GMR)  bereidt de procesmatige 

voorbereiding en planning van de politieke besluitvorming voor alle raden van de deelnemers aan de GMR voor. Zij 

schept daarvoor randvoorwaarden zodat de raden de kaderstellende en controlerende taak rondom de Groene 

Metropoolregio en de voortgang op de regionale opgaven kunnen vervullen. Daarvoor voert zij overleg en brengt zij 

gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur van de GMR. Dit omvat ook het doorgeven van signalen vanuit de 

raden aan het algemeen bestuur en het informeren van het algemeen bestuur over standpunten van de raden. 

 

De RAC GMR heeft na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe samenstelling gekregen. Een aantal Raden moeten 

nog formele benoemingsbesluiten vaststellen voor hun delegatieleden. Desalniettemin heeft de RAC GMR op 23 mei 

jongstleden voor het eerst in de nieuwe samenstelling vergaderd. Van die vergadering treft u bijgaand een concept-

verslag aan. Teneinde de leesbaarheid van dat verslag te vereenvoudigen benoemen wij  in deze brief een aantal 

zaken, welke u kunt betrekken bij de eerstvolgende vergadering van het Algemeen bestuur op 15 juni 2022. Om die 

reden verzoeken wij u ook deze brief en bijlage ter attentie te brengen van de leden van het Dagelijks bestuur en het 

Algemeen bestuur. De RAC GMR dan wel haar individuele leden worden ook geacht de afzonderlijke Raden te 

informeren. Om die reden zal dezelfde informatie ook naar deze Raden worden verzonden. 

 

Dat gezegd zijnde vragen wij uw aandacht voor de volgende gespreksthema’s die tijdens de vergadering van de RAC 

GMR de revue zijn gepasseerd. 

 

Tijdstippen vergaderingen RAC GMR en aanwezigheid afgevaardigde Dagelijks bestuur 

Voor de raadsleden die deel uit maken van de RAC GMR geldt dat zij veelal overdag werken of andere dagvullende 

activiteiten ontplooien. Dit betekent dat een aanvang van een vergadering om die reden plaatsvindt vanaf 19.30 uur. 

In de regel zal dat de maandagavond betreffen. De RAC GMR overlegt eerst informeel, zonder status. Na 20.15 uur 

neemt de formele openbare vergadering een aanvang en nemen de afgevaardigden van het Dagelijks bestuur en 

directie deel. Die vergaderingen worden uitgezonden en zijn nadien nog raadpleegbaar. Wij verzoeken u uw 
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agendaplanningen daar op in te richten. De RAC GMR hecht waarde aan een dialoog met zowel het Dagelijks bestuur 

als directie. De RAC acht die aanwezigheid niet alleen waardevol tijdens die vergaderingen, maar evenzeer bij 

speciale bijeenkomsten zoals de Regionale consultatieronde over de regionale agenda op 2 juni as. Daarvan is 

overigens reeds aangegeven dat zowel een afvaardiging vanuit het dagelijks bestuur als uw directeur verhinderd 

zijn. 

 

Benoemingen voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en secretaris 

De secretaris, de heer G.E. van der Woude en zijn plaatsvervanger de heer P. Peters, zijn op voordracht van de 

regiogriffiers benoemd. Voor wat betreft de benoemingen van de voorzitter en plaatsvervanger geldt dat daarmee 

wordt gewacht totdat alle delegatieleden formeel benoemd zijn door hun Raden. Ook die nieuwe leden moeten in 

de gelegenheid worden gesteld zich kandidaat te stellen. 

 

Concept-jaarplanningen mei - december 2022 

De RAC GMR heeft de kalender van en/of de vergaderingen van het Dagelijks en Algemeen bestuur en de RAC GMR 

besproken. 

Daarbij is vanuit de RAC GMR de zorg geuit over: 

a) De korte tijd tussen een vergadering van de RAC GMR en het uitbrengen van een zorgvuldig advies aan het 

Algemeen bestuur. In het meest extreme geval is dat twee dagen.  

b) De positie van de Raden.  

Vanuit de constatering dat reeds sprake is van een korte tijd voor het adviseren van het Algemeen bestuur, resteert 

er in voorkomende gevallen onvoldoende gelegenheid en tijd voor de raden in hun respectievelijke gemeenten om 

een dialoog te voeren met hun bestuurder-afgevaardige in het Algemeen bestuur ter voorbereiding van zo’n 

vergadering van het Algemeen bestuur.  

Beide constateringen worden onwenselijk geacht vanuit de RAC GMR. Vanuit de zijde van het regiobureau is het 

beeld erkend dat dit verbetering behoeft. Dit met die kanttekening dat, de agendaplanning door externe factoren 

niet altijd zo ‘maakbaar’ blijkt om altijd aan deze wens tegemoet te komen. Als voorbeeld werd verwezen naar de 

BO-MIRT gesprekken in november van dit jaar, waardoor de lokale en regionale besluitvorming onder druk komt te 

staan.  

Verbeteringen hiervan, dan wel transparantie waarom een gewenste planning niet haalbaar blijkt te zijn, is daarbij 

een gezamenlijke opgave, welke een samenwerking en goede rolvervulling vraagt van zowel het Regiobureau van de 

GMR als de Griffierskring en secretaris van de RAC GMR. 

Vanuit de gemeente Renkum is een motie die het voorgaande op het oog heeft aangekondigd in hun eigen raad. 

Deze motie zal ook voor het voetlicht worden gebracht in de regionale consultatieronde van 2 juni as. 

 

Gebiedsuitwerkingen en informatie Raden 

Specifiek voor wat betreft de voorgenomen besluitvorming over de gebiedsuitwerkingen merken wij het volgende 

op. Het Dagelijks bestuur heeft het voornemen om vóór het zomerreces definitieve voorstellen van 

gebiedsuitwerkingen naar de gemeenten te sturen. Dit is voorafgegaan door Webinars voor raadsleden op 11 en 12 

mei die goed bezocht zijn. Voorts vinden in juni een viertal consultatieronden plaats voor vier deelgebieden. 

Ondanks dit, is de zorg geuit of raadsleden wel voldoende kennis dragen voor een dergelijke consultatie. Uw 

directeur, mw. Harriet Tiëmens heeft in de RAC GMR geadviseerd dat de Raden te rade kunnen gaan bij de door de 

afzonderlijke colleges in februari 2022 vastgestelde en geopenbaarde uitwerkingen. Dat alles tezamen zou een 

voldoende inhoudelijke basis moeten bieden voor een gedegen deelname aan de consultaties van de 

gebiedsuitwerkingen. Nadat het Dagelijks bestuur de voorstellen voor de gebiedsuitwerkingen voor de zomer 

vrijgeeft moeten de afzonderlijke colleges nog raadsvoorstellen voor hun eigen Raden voorbereiden. Dat vergt tijd 

en is complex in verband met het zomerreces. Om die reden is aangegeven dat rekening wordt gehouden met 

besluitvormingen door de Raden in oktober, hetgeen op volledige instemming kan rekenen van de RAC GMR en 
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tevens wordt gewaardeerd. Dit in de wetenschap dat de tijd die daarna voor het Dagelijks bestuur en Algemeen 

bestuur resteert voor finale besluitvorming daarmee zeer beperkt wordt. Wij adviseren het de individuele leden van 

het Algemeen bestuur, - die immers ook collegeleden zijn in de afzonderlijke colleges -, wel uitdrukkelijk rekening te 

houden met een tijdige aanlevering van raadsvoorstellen voor de Raden, zodat besprekingen en besluitvorming in 

oktober ook daadwerkelijk mogelijk zullen zijn. 

Onder voorbehoud gelden nu de volgende vier consultatiebijeenkomsten voor de Raden over hun 

gebiedsuitwerkingen: 

 

• Donderdagavond 9 juni: Veluwezoom - Arnhem, Renkum, Rozendaal, Doesburg en Rheden. Raadszaal 

Arnhem. 19.30u 

• Maandagavond 13 juni: Rijk van Nijmegen - Nijmegen, Beuningen Heumen, Druten Wijchen Berg & Dal en 

Mook & Middelaar. Raadszaal Nijmegen. 19.30 u. 

• Woensdagavond 15 juni: Middengebied - Overbetuwe en Lingewaard. 20.00 u. Raadszaal Overbetuwe. 

• Donderdag 23 juni: Liemers - Zevenaar, Westervoort, Duiven en Montferland. Locatie en tijdstip ntb. 

 

Vooruitblik regionale consultatiebijeenkomst 2 juni 2022 

De Regionale Consulterende Bijeenkomst is een informele raadpleging van de raadsleden van alle raden die zijn 

aangesloten bij de Groene Metropoolregio. Het is nadrukkelijk geen bijeenkomst met een formele status en de 

uitkomst van de raadpleging heeft dan ook géén rechtsgevolg. Onderwerp van raadpleging is de nieuwe regionale 

agenda en 2023-2025 en de begroting 2023-2026, waarvoor de afzonderlijke gemeenteraden in de gelegenheid 

worden gesteld om een zienswijze in te dienen. Voordat de raden hier zelf een zienswijze over vaststellen, kunnen 

leden van alle raden tijdens de regionale Consulterende Bijeenkomst zelf suggesties, ideeën of aanpassingen 

kenbaar maken en met elkaar bespreken. Alle raadsleden kunnen hiervoor vooraf concept-moties en/of 

amendementen overleggen, welke zij mogelijk van zins zijn in hun eigen Raden in te dienen. Op het moment van 

verzending van deze brief hebben zich 26 raadsleden uit de regio aangemeld afkomstig uit 11 gemeenten. Er zijn 

meerdere amendementen en moties aangekondigd. Die treft u aan als bijlagen. De mate van verstrekkendheid 

varieert. Tevens zijn deze moties en amendementen in de aanloop naar 2 juni nog volop in ontwikkeling. Teneinde 

ultieme duidelijkheid te verkrijgen welke moties en amendementen door wie ingediend gaan worden en of deze wel 

of niet op bredere regionale steun kunnen rekenen, daarvoor is nu uitgerekend 2 juni 2022 bedoeld.  

 

Tot slot, de leden van de RAC GMR kijken uit naar de samenwerking met het Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en 

directie en hopen binnenkort kennis te kunnen maken met u. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Interim-voorzitter Regioagendacommissie Groene Metropoolregio 

Karin Hoogteijling 

 

 

Bijlagen:  

 Concept-verslag RAC GMR 23 mei 2022 

 Overgelegd moties en amendementen ten bate van bespreking op 2 juni 2022. 
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CONCEPT-VERSLAG –ACTIELIJST Regioagendacommissie 

 

Datum 23-05-2022 

Tijd 19:30 - 22:00 uur 

Locatie Stadhuis gemeente Nijmegen - Raadszaal 

Voorzitter Karin Hoogteijling 

Toelichting De agenda voor dit overleg wordt een week van tevoren gepubliceerd. De 

formele vergadering wordt live uitgezonden. 
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Uitnodiging vergadering Regionale Agendacommissie Groene Metropoolregio 23 

mei 2022 leden, dagelijks bestuur en directie 

 

Aanvang bijeenkomst. De beoogd Secretaris trapt af. Heet de aanwezige 

delegatieleden welkom. Hij stelt zichzelf voor en ook de beoogd plaatsvervangend 

secretaris.  

 

De secretaris geeft aan dat we pas formeel kunnen beginnen als er een quorum is 

en die vastgesteld wordt door een interim-voorzitter. 

 

Mededeling: Het Dagelijks bestuur heeft zich afgemeld. 

 

Vijftien van de 18 gemeenten hebben hun leden benoemd. Druten, Lingewaard en 

Montferland zijn extra zorgvuldig, dus die worden nog benoemd. 

 

De vergadering is openbaar te volgen, ook via een live-uitzending. De 

vergadering wordt naar verwachting geschorst als we aanbelanden bij de 

inhoudelijke agendapunten, om vervolgens weer hervat te worden als de directeur 

van de GMR deelneemt (rond kwart over acht). 

 

Uit het midden wordt door de leden eerst een interim-voorzitter gekozen. Dat 

mag géén kandidaat (plaatsvervangend) voorzitter zijn. Daarmee stellen we ook 

de nog te benoemen delegatieleden in staat zich kandidaat te stellen. Ten zijner 

tijd volgt meer informatie. Als interim-voorzitter heeft zich aangeboden; 

1. Karin Hoogteijling – Wijchen. 

 

Voorstel: mw. Karin Hoogteijling te benoemen als interim-voorzitter voor deze 

vergadering en mogelijk de volgende vergadering totdat de definitieve voorzitter 

door u wordt benoemd. Hiermee gaat de agendacommissie unaniem akkoord. 
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Voor wat betreft de benoeming van de definitieve voorzitter wordt de vraag 

gesteld hoe dat te zijner tijd in het werk gaat. Men kent die kandidaten niet en 

weet niet of ze geschikt zijn. De secretaris adviseert dit te bespreken bij het 

agendapunt werkwijze van de commissie. Hij geeft wel aan dat als er meerdere 

kandidaten zijn zij geacht worden ten overstaan van de commissie een pitch te 

geven van hun motivatie en wie zij zijn. Voorts kijken de griffiers ook mee met de 

competenties. 
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Benoeming interim voorzitter 

Concept-benoemingsbesluit 

 De Regioagendacommissie besluit in haar vergadering van 23 mei 2022 de 

heer / mevrouw Karin Hoogteijling te benoemen tot interim-voorzitter van de 

Regioagendacommissie tot het moment dat er formeel een voorzitter is 

benoemd. 

 

De agendacommissie ziet af van een anonieme schriftelijke benoeming voor de 

voorzitterspositie voor deze en de volgende vergadering. Mevrouw Hoogteijling 

wordt bij acclamatie benoemd. 

 

De voorzitter neemt plaats op de voorzittersstoel in neemt de vergadering ter 

hand. Zij benoemt het aanwezige leden en stelt vast dat sprake is van een 

quorum. 

 

Aanwezig 

1. Maartje Maas – Nijmegen 

2. Michelle van Doorn – Nijmegen 

3. Cees de Beer – Nijmegen 

4. Hanneke Rozendaal – Mook & middelaar 

5. Ton Broekmans – Mook & middelaar 

6. Robin Arians – Beuningen 

7. David Schaftenaar - Beuningen 

8. Ronald Hunse - Heumen 

9. Karin Hoogteijlen – Wijchen 

10. Martijn Verharen - Wijchen 

11. Carolien de Greef – Berg & Dal 

12. Jos Verstegen – Berg & Dal 

13. Mariël de Vries – Overbetuwe 

14. Henk Mulder – Overbetuwe 

15. Nicky Eppich – Arnhem 

16. Carmen Quint – Arnhem 

17. Marlies Neutkens – Arnhem 

18. Wimer Heemskerk - Arnhem 

19. Wouter Smit – Duiven 

20. Boudewijn van de Geijn – Rheden 
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21. Joop van Weelden – Westervoort 

22. Stanley Neyndorff - Westervoort 

23. Martin Witjes - Zevenaar 

24. Harry Arends – Lingewaard 

25. Oswald Velthuizen – Renkum 

26. Dorien Firet – Renkum 

 

Afmeldingen 

1. Piet van Egmond – Westervoort 

2. Ties Kuipers – Rheden 

3. Britte van Die – Zevenaar 

4. Saskia Tuinder - Heumen 

5. Marieke Smit – Nijmegen 

6. Peter van Heumen - Rheden 

7. Loes Hupkes - Rozendaal 

8. Wouter van den Akker – Rozendaal 

9. Bart Bauhuis - Doesburg 
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Concept-agenda vergadering Regionale Agendacommissie Groene Metropoolregio 

23 mei 2022 

Concept-besluit 

De leden stellen de agenda vast, al dan niet met wijzigingen. 

 Voorzitter: stelt voor dat agendapunt 5 wordt gewijzigd, omdat het nu niet 

meer zal gaan over de benoemingen van de (plaatsvervangend) voorzitter). 

Maar slechts over de secretarissen. Die voorzittersbenoemingen komen dan in 

de volgende vergadering aan bod. Dit wordt aldus besloten. 

 Voorzitter geeft aan dat de vergadering uit twee delen bestaat. Dit eerste deel 

met alléén de leden. Dit deel vindt naar verwachting plaats, vanaf agendapunt 

6A, na de inspraak van de heer Barends, zodat u informeel met elkaar over de 

agenda kunt overleggen. Om 20.15 uur wordt de openbare vergadering 

heropend en schuift de directeur Harriet Tiemens aan. 

 Voorzitter inventariseert of er extra agendapunten zijn. Dat is niet het geval. 

 Er heeft zich één inspreker gemeld. De heer Ramon Barends. Ik stel voor dat 

we hem één minuut geven als toegevoegd agendapunt 6A, na uw 

voorstelrondje. Het punt inspraak bij deze commissie wil ik dan betrekken bij 

agendapunt over de werkwijze van de agendacommissie. Dit is akkoord. 

 Voorzitter stelt voor het agendapunt 8, reeds nu formeel te besluiten. Dat is 

de besluitenlijst van de laatste vergadering. Zo dit akkoord is, heeft iemand 

opmerkingen naar aanleiding van die besluitenlijst? Zo nee dan is die 

vastgesteld. Daarbij wordt wel de afspraak gemaakt dat de afspraken/actielijst 

van belang is en een plek dient te krijgen. NB: in later stadium merkt de 

directeur van de GMR op dat in de besluitenlijst staat dat het DB en/of directie 

afwezig was zonder formele melding. Dat is niet zo. Het verslag en 

besluitenlijst wordt dienovereenkomstig ambtshalve aangepast. Daarbij wordt 



Pagina 4 

 

wel de afspraak gemaakt dat de acties uit dat verslag worden vastgelegd in 

een actielijst. 

 

04 

 

Opening en mededelingen en toelichting agenda 

Stukken ter kennisname. 

Brief en twee bijlagen raadswerkgroep Arnhemse Raad regionale samenwerking. U 

kunt deze brief betrekken bij de agendapunten 10,11 en 12. 

 Voorzitter spreekt de waardering uit voor Arnhemse Raad hoe die omgaan 

met verbonden partijen. Ook Berg & Dal heeft ook zo’n speciale raadsgroep. 

In Wijchen is dat ook goed verankerd. 

 Voorzitter: wie heeft er een mededeling? Dat is niet het geval. 

 Voorzitter eigen mededeling. Op 10 juni vindt er een regiocongres plaats, de 

aanmeldingen lopen nog niet storm, maar vanuit de directie kunnen ze daar 

straks nog een goed verhaal over houden. 
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Benoeming voorzitter en secretaris en plaatsvervangers 

Voorzitter: dit punt is dus gewijzigd, we hebben het nu alleen over de 

benoemingen van de secretarissen. 

 

De procedure tijdens de vergadering 

 Voor de functie van secretaris is de dhr. George van der Woude, sr. 

raadsadviseur gemeenteraad Nijmegen, en als zijn plaatsvervanger, dhr. 

Patrick Peters, raadsgriffier gemeente Lingewaard, door de griffiers 

voorgedragen. 

 Indien er slechts één kandidaat is voor de voorzittersfunctie stemt u bij 

acclamatie. Indien zich meer kandidaten melden stemt u met een stembriefje. 

De stemmen worden in dat geval geteld door een tweetal leden van de 

Regioagendacommissie, niet zijnde kandidaten voor de voorzittersfunctie. De 

uitslag wordt ter kennis gebracht van de interimvoorzitter. Die stelt het 

benoemingsbesluit vast. 

 Daarna neemt de benoemde voorzitter zijn/haar positie in en leidt het vervolg 

van de vergadering. 

 

Benoemingen secretaris en plaatsvervangend secretaris 

Voorzitter: stelt voor hiermee pragmatisch mee om te gaan. Geeft aan dat hier 

niet anoniem en schriftelijk over gestemd hoeft te worden, als leden daarmee 

instemmen. Ik stel voor dat we met hun benoemingen instemmen? Bent u het 

daarmee eens? Ik kijk rond en zie dat zo is, dan feliciteer ik beide heren en wens 

hun veel succes met hun werkzaamheden. 

 

Benoemingsbesluiten 
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 De Regioagendacommissie besluit in haar vergadering van 23 mei 2022 de 

heer George van der Woude, sr. Raadsadviseur van de gemeenteraad 

Nijmegen, te benoemen tot secretaris van de Regioagendacommissie voor de 

periode van 23 mei 2022 tot de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen. 

 De Regioagendacommissie besluit in haar vergadering van 23 mei 2022 de 

heer Patrick Peters, raadsgriffier gemeenteraad Lingewaard, te benoemen tot 

secretaris van de Regioagendacommissie voor de periode van 23 mei 2022 tot 

de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen. 
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Voorstelrondje leden 

Voorzitter: Als alle nieuwe leden benoemd zijn wordt de website van de GMR 

dienovereenkomstig geactualiseerd. 

 Voorzitter: Dan stel ik voor dat u zich allemaal even heel kort aan elkaar 

voorstelt. Er vindt een voorstelrondje plaats. 

 

Extra agendapunt 6A – inspraak dhr. Barends 

 Voorzitter biedt dhr. Barends 1 min. Inspraakrecht. 

 De heer Barends houdt een betoog waarin hij het belang benadrukt van een 

goede regionale samenwerking en benoemt daarin zijn eigen inzet en 

netwerk. Hij overlegt zijn schriftelijke bijdrage welke aangehecht wordt aan 

het verslag. 

 Er zijn geen aanvullende vragen vanuit de RAC GMR. 

 De voorzitter bedankt de heer Barends voor zijn inspraak. 
 

  

Voorzitter schorst de openbare vergadering en gaat over tot informeel overleg 
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Werkwijze regio-agendacommissie Groene Metropoolregio 23 mei 2022 

 Voorzitter geeft secretaris de gelegenheid tot toelichting. Die licht ieder punt 

toe. Bij sommige punten leidt dat tot een afspraak.  

 

1. Het Reglement van Orde van de Regioagendacommissie GMR. 

De secretaris licht toe dat hierin de taakstelling staat beschreven van de 

agendacommissie. Die adviseert het Algemeen bestuur en borgt de 

kaderstellende en controlerende rol van de raden. 

 

2. Wel of niet gebruik IBabs.  

Afspraak: secretaris stuurt de IBabs notificatie altijd naar alle leden, maar 

diegenen die geen Ibabs hebben krijgen een vergaderbundel. Op de vraag 

van één van de leden of zij niet ook IBabs kunnen krijgen geeft de 

secretaris aan dat dat een eigen gemeentelijke afweging betreft die niet 

alleen door de raad wordt bepaald. 
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3. Aanwezigheid en afwezigheid bij vergaderingen.  

Afspraak: aan- en afmeldingen tijdig doorgeven, want quorum is wel 

vereist. Gebruik van plaatsvervanger. Plaatsvervangers worden óók 

formeel benoemd door de Raden. 

 

4. Tijdstip en frequentie vergaderingen. Vijf tot 6 keer per jaar. Daarnaast 

speciale bijeenkomsten.  

 

5. Samenstelling van de Regioagendacommissie GMR.  

Bestaat uit raadsleden. 

 

6. De taak van de Regioagendacommissie GMR.  

Er leeft een wens vanuit het Dagelijks bestuur en/of directie voor een 

rolvervulling vanuit ambassadeurschap. Dit is wel een expliciet punt van 

bespreking met het DB en directie. De directeur Harriet Tiemens, merkt 

daarover onder verwijzing naar het voorbeeld van de toenmalige 

Stadsregio op dat er destijds een groot verschil waar te nemen was tussen 

delegatieleden die besluitvormingen van de regio van tevoren besproken 

met hun raden versus die waar dat niet het geval was. De betrokkenheid 

van gemeenten werd daarmee vergroot. Welke besluiten raden ook nemen, 

keuzes daarin mogen niet liggen in kennisachterstand. Dus roept zij 

delegatieleden op hun Raden vroegtijdig vanuit een informerende rol te 

betrekken. De GMR heeft daar zelf ook een rol in de communicatie naar de 

Raden. 

 

7. Taak en verantwoordelijkheden secretaris.  

Die is er voor alle leden gezamenlijk, maar ook individueel. 

 

8. De wijze van de totstandkoming van de agenda en het recht tot toevoegen 

van agendapunten.  

Toe te voegen agendawensen kan staand ter vergadering, maar het is wel 

handig als dit van tevoren bekend is.  

 

9. Het openbare karakter van de vergadering en de live-uitzending en 

opnames. 

Een vergadering kan slechts dan plaatsvinden, inclusief formele besluiten 

als deze openbaar is, dus inclusief een live-uitzending en opnames die 

later nog bekeken kunnen worden. 

 

10. Het voorstel om het eerste deel van de vergadering (lees in de regel 45 

minuten) te reserveren voor informeel overleg over de agendapunten en 

daarna pas in bijzijn van de afgevaardigde van het Dagelijks bestuur en de 

directie van de GMR formeel openbaar te vergaderen.  

Met dit voorstel stemmen de leden in. 
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11. De wijze van advisering en communicatie vanuit de 

Regioagendacommissie naar het Algemeen bestuur en de lokale Raden. De 

communicatie van leden van de Regioagendacommissie naar hun 

achterliggende Raden. Thema 'Ambassadeurschap' en inhoudelijke 

verdieping. 

Thema ambassadeurschap is al hiervoor besproken. De advisering aan het 

Algemeen bestuur geschiedt per brief en bijgevoegd verslag / actielijst. 

Die wordt ook aldus naar de raden verzonden. Verder is het aan de 

delegatieleden zelf hoe zij hun Raden op de hoogte brengen of houden. 

 

12. Actielijsten en informatieprotocollen. 

Die waren er altijd al, maar worden aangescherpt. 

 

13. Lange termijnagenda. 

Die komt er. 

 

14. Inhoudelijke toelichtingen opgavemanagers enz. 

Op zichzelf kan dit een verdieping aan kennis betekenen voor de 

delegatieleden, waardoor zijn een doorwrochter advies kunnen afgeven of 

en hoe de Raden hierin meegenomen kunnen worden. De directeur van de 

GMR geeft aan dit geen goed idee te vinden. Wel betoogt zij dat de 

agendacommissie hun inbreng kan leveren bij het vormgeven van een 

proces om de Raden inhoudelijk op te laden. De agendaleden stemmen 

hiermee in. 

 

15. Inspraak. Nieuw toegevoegd agendasubpunt naar aanleiding van inspraak.  

Wil de agendacommissie inspraak toestaan? Er is niets over bepaald in het 

Reglement van Orde. In dat geval bepaalt de commissie dat zelf. Enerzijds 

probeert de commissie zo transparant mogelijk te werken. Anderzijds is 

inspraak met name bedoeld voor inhoudelijk reacties en de 

agendacommissie is van het proces. Is het niet beter dan voor inspraak te 

verwijzen naar de afzonderlijke Raden? In zijn algemeenheid wordt er niet 

veel een beroep gedaan op inspraak. De heer Barends is wel een persoon 

die vaak vanuit zijn betrokkenheid inspreekt. De agendacommissie vindt 

dat zij op basis van één inspraak niet een afgewogen oordeel kan vellen of 

inspraak wel of niet wenselijk is. Er wordt betoogd dat je het ook uit 

principe zou moeten toestaan. Besloten wordt het een aantal keren aan te 

zien en te horen om daarna te bepalen of het voor de insprekers, maar 

ook de agendacommissie een toegevoegde waarde heeft. Een mogelijk 

alternatief kan ook zijn dat de voorzitter gemachtigd wordt de 

toegevoegde waarde per geval te beoordelen op toegevoegde waarde. Te 

zijner tijd zal de secretaris dit opnieuw agenderen.  
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Vaststelling besluitenlijst 31 januari 2022 
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De Regioagendacommissie wordt verzocht de besluitenlijst van de laatste 

vergadering van 31 januari 2022 vast te stellen. 

 

Concept-Besluit: 

De regioagendacommissie stelt de besluitenlijst van de vergadering van 31 

januari 2022 vast 

 

Voorzitter: Daarnet al vastgesteld. Agendapunt dus overslaan. 
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Concept-jaarplanningen mei - december 2022 

 

Analyse beoogd secretaris 

 Bijgaand treft u een drietal bijlagen aan, zijnde de jaarplanningen van 

2022 en een geactualiseerd overzicht van data van activiteiten van zowel 

de lokale Raden als die van het Dagelijks bestuur, Algemeen bestuur en de 

Regioagendacommissie van de GMR. 

 Geadviseerd wordt dit agendapunt te bespreken in combinatie met 

agendapunt 10. 

 In de planning vallen de volgende zaken op die nadere bevestiging en/of 

bespreking van de Regioagendacommissie en het Dagelijks bestuur / 

directie van de GMR vragen: 

 De Regioagendacommissie vergadert in beginsel vijf tot 6 keer per jaar. 

Daarnaast vinden er speciale bijeenkomsten plaats. 

 De Regioagendacommissie vergadert in de regel op maandagavond van 

19.30 tot maximaal 22.00 uur. 

 De maandagavonden worden gekozen op basis van zo'n klein mogelijke 

concurrentie van activiteiten van de lokale Raden. Enige pijn valt niet aan 

te ontkomen. Fractievergaderingen zijn van een 'lagere orde' dan een 

politieke avond of raadsvergadering. 

Analyse beoogd secretaris: 

 De Regioagendacommissie vergadert op basis van stukken van het 

Dagelijks bestuur die naar het Algemeen bestuur en/of de Raden gaat. Het 

Algemeen bestuur wordt geadviseerd door de Regioagendacommissie. De 

Regioagendacommissie, maar ook de individuele leden worden óók geacht 

hun eigen achterliggende Raden in een goede informatiepositie te 

brengen. Geconstateerd wordt dat in de huidige concept-kalender de 

advisering van de Regioagendacommissie aan het Algemeen bestuur in 

sommige cycli te krap is (voorbeeld septembercyclus van twee dagen). 
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 De Regioagendacommissie adviseert het Algemeen bestuur in combinatie 

met de vraagstelling of en zo ja op welke wijze hun achterliggende Raden 

in positie moeten worden gebracht. Om die reden is het van belang dat de 

status van een document volstrekt helder is. Zo zal er verschil zijn tussen 

een informerend, of consulterend / voornemendocument of een echt 

concept-besluit dat gevraagd wordt van het Algemeen bestuur. Een 

scherpe kwalificatie en motivering van de status van een document is 

daarvoor een voorwaarde. 

 Beide zorgpunten worden gedeeld vanuit het Dagelijks bestuur en directie 

en zij zijn bereid hier nog scherp naar te kijken in samenspraak met de 

secretaris. 

Advies beoogd secretaris: Zorg- en knelpunten 

1. Onderken en benoem de zorgpunten en ga daarover de dialoog aan met 

het Dagelijks bestuur en directie. 

2. Benoem welke verbeterrichtingen daarbij gelden. Neem daarbij in ieder 

geval als uitgangspunt dat die verbeteringen niet pas ingevoerd worden in 

2023 en verder, maar al na het zomerreces 2022. 

3. Voorzie belangrijke besluitvormingsdossiers van een processchema / 

spoorboekje met daarbij expliciete aandacht en ruimte voor de 

besluitvormingsprocessen in de afzonderlijke gemeenten. 

4. Benoem de formele status van documenten en de beslisbevoegdheid 

explicieter. 

5. Laat de mogelijke verbeteringen terugkeren met een verbetermemo. 

6. Houd rekening met een wijziging van de vergaderdata en tijdstippen na 

het zomerreces. 

Voorzitter: 

 Voorzitter: Vult het voorstel aan om de vergaderingen om 19.30 uur te 

beginnen. Dit op expliciet verzoek van de secretaris. Er wordt een voorstel 

gedaan om om 20.00 uur te beginnen, maar een ruime meerderheid is voor 

19.30 uur op de maandagavond. 

 De gemeente Renkum – dhr. Velthuizen, brengt naar voren dat zij van zins 

zijn een motie in te dienen “waarborg de positie van de gemeenteraden” met 

de strekking dat de Raden in de positie worden gebracht aan hun bestuurders 

in het Algemeen bestuur adviezen of wensen mee te geven. Daarvoor dient 

tijd te worden vrijgemaakt in de agenda’s. De heer Arends, Lingewaard vult dit 

aan met zorgen over de beperkte tijd die er is tussen de consultatie van de 

raden, en de Raden informeren. Voorstel wordt gesteund door de Nijmeegse 

delegatie die een soortgelijke motie overweegt. De directeur GMR, Harriet 

Tiemens erkent het probleem en de zorg, maar geeft ook aan dat dit deels 

kan worden opgelost, maar niet altijd. Dat heeft dan weer te maken met 

wettelijke termijnen die bijvoorbeeld horen bij de jaarstukken. Voor volgend 
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jaar worden verbeteringen gezocht. Het contact met de griffiers is daarin ook 

van belang. De zorg van de heer Arends herkent zij. Echter het BO-MIRT 

(bestuurlijk overleg met ministerie) van november is dwingend. Voor volgend 

jaar wordt aangestuurd op een andere timing of planning van de gesprekken 

met het ministerie. Het is ook een probleem om tijdig stukken te krijgen bij de 

colleges. Velthuizen – Renkum stuurt aan op meer tijd voor de Raden voor de 

besluitvorming. Directeur Harriet Tiemens geeft aan dat de colleges en Raden 

voor de zomer een voorstel ontvangen en daarna tot en met oktober de tijd 

hebben voor hun besluitvorming. Daarna heeft de GMR nog een week de tijd 

om alles te complementeren. De Regioagendacommissie stemt hiermee in. 

 De heer Arends, Lingewaard vraagt aan directeur Harriet Tiemens wanneer de 

gemeenten de stukken krijgen om zich te verdiepen in datgene dat de revue 

passeert in de consultatierondes van de gebiedsuitwerkingen. Mw. Tiemens 

geeft aan dat er geen nieuwe stukken voor die rondes worden aangeboden. 

De colleges van B&W van de afzonderlijke gemeenten hebben in februari van 

dit jaar gebiedsagenda’s vastgesteld en geopenbaard. Het advies is die als 

basis te gebruiken. Daar wordt op voortgeborduurd. 

 De heer Arians, Beuningen stelt de vraag waarom de consultaties niet met alle 

gemeenten in gezamenlijkheid geschiedt. De secretaris geeft aan dat het 

aanschuifrecht van raadsleden per gebied geldt. Dus bijvoorbeeld niet een 

raadslid van de Liemers die bij het Rijk van Nijmegen deelneemt. Het is wel 

breed toegankelijk, niet alleen enkele raadsleden zoals de delegatieleden. Alle 

raadsleden uit een bepaald gebied zijn dan welkom. 

 Mw. Tiemens geeft aan dat er geen leden van het dagelijks bestuur of zijzelf 

aanwezig zullen zijn. De datum is een paar weken geleden bedacht dus zijn 

andere afspraken niet meer te verzetten. De heer Henk van den Berg als 

plaatsvervangend directeur zal dan het woord voeren. De heer Velthuizen 

geeft aan dat dit geen recht doet aan de status van de bijeenkomst. 
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Terugblik Webinars 11 en 12 mei jl. en Conceptdata gebiedsuitwerkingen 

verstedelijkingsstrategie 

 

Voorzitter biedt secretaris gelegenheid tot toelichting op wat hier staat en of er 

wijzigingen zijn. 

 

Terugblik Webinars gebiedsuitwerkingen 11 en 12 mei 

Op de woensdagbijeenkomst waren er 41 deelnemer op donderdag 71, De 

belangstelling was groot, ook via de chatfunctie zijn veel vragen gesteld. 

De webinars zijn terug te kijken via de eerder toegezonden Teamslinks, zie 

onderstaande mail. De links en informatie over de Verstedelijkingsstrategie ANF 

staat ook op de website 

https://www.groenemetropoolregio.nl/projecten/verstedelijkingsstrategie-

arnhem-nijmegen-foodvalley 
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Vraag en antwoord webinar  

Bijgaand het overzicht van alle vragen die tijdens de webinars van 11 en 12 mei jl. 

zijn gesteld. Vrijwel alle vragen zijn tijdens de webinars beantwoord.  

Het overzicht wordt ook geplaatst op onze website 

https://www.groenemetropoolregio.nl/projecten/verstedelijkingsstrategie-

arnhem-nijmegen-foodvalley 

 

Film Verstedelijkingsstrategie ANF  

Op de website staat ook het filmpje over de Verstedelijkingsstrategie. Onderaan 

de pagina hetzelfde filmpje, maar daaraan nog een bijdrage van burgemeester 

Carol van Eert met een extra toelichting voor raads- en commissieleden.  

 

Opgavebeschrijvingen  

Hier op de website staat ook het document opgavebeschrijvingen 

https://www.groenemetropoolregio.nl/projecten/verstedelijkingsstrategie-

arnhem-nijmegen-foodvalley/meer-over-verstedelijkingsstrategie 

Dit document is begin dit jaar vastgesteld en is de kern wat wij in juni met de 

raadsleden willen bespreken (feitelijk deel II van de VS). Voor de besluitvorming 

door de raden in Q3 staat dit document centraal met een kleine plus erop (de 

eerste uitwerking van de gebiedsuitwerkingen).  

 

Potentiële data consultatieronden 

De gebiedsuitwerkingen van de Verstedelijkingsstrategie worden door de Raden 

vastgesteld in het najaar. Vóórdat deze besluiten worden vrijgegeven door het 

dagelijks bestuur wil men uit oogpunt van zorgvuldigheid de Raden consulteren. 

Daarvoor heeft het Dagelijks bestuur de ambitie om een viertal consultatieronden 

van de Raden organiseren, half juni. Vanuit het Regiobureau van GMR is een 

agendaplannerverzoek gericht aan de griffies. Parrallel daaraan heeft de beoogd 

secretaris van de Regioagendacommissie de agenda's van lokale Raden 

doorgelicht op mogelijkheden. Naar verwachting hebben de volgende data voor 

de bijbehorende clusteringen van gemeenten een slagingskans. 

 Donderdagavond 9 juni: Veluwezoom - Arnhem, Renkum, Rozendaal, 

Doesburg en Rheden. 

 Maandagavond 13 juni: Rijk van Nijmegen - Nijmegen, Beuningen Heumen 

Druten Wijchen Berg & Dal en Mook & Middelaar. 

 Woensdagavond 15 juni: Middengebied - Overbetuwe en Lingewaard. 

20.00 u. Raadszaal Overbetuwe. 

 Donderdagavond.  23 juni: Liemers - Zevenaar, Westervoort, Duiven en 

Montferland. 

 

Deze data worden nog vergeleken met de agendaplanner en afgestemd met de 

raadsgriffies. 
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Gesteld dat dit niet op problemen stuit dan zijn dit ook de voorkeursdata. 

 

Analyse beoogd secretaris: Zorg- en knelpunten 

1. Doorgaans kennen de Raden formele besluiten die zij nemen op basis van 

hun bevoegdheid. In sommige gevallen zijn zij niet beslisbevoegd maar 

kiezen andere organen om de Raden toch in de gelegenheid te stellen iets 

te vinden van een voorgenomen besluit, de meest bekende voorbeelden 

zijn zienswijzen bij de jaarstukken of wensen en bedenkingen bij een 

voornemen. 

2. Een consultatie vindt óók plaats voordat een formeel besluit wordt 

genomen. In dit geval voordat de definitieve gebiedsuitwerkingen en 

bestedingsplannen va de Verstedelijkingsstrategie worden vastgesteld 

door de Raden. Dat kan soms leiden tot een zeker ongemak, omdat raden 

of raadsleden dan geacht worden iets in een vroegtijdig stadium te vinden, 

waarvan men nog niet precies weet wat hun hele Raad daarvan vindt. De 

woordvoerders vanuit de Raden kunnen dit zo ervaren. Ook lokale colleges 

kunnen een zeker ongemak voelen als Raden iets vinden vóórdat zij zelf 

conform de normale lijn daarin hun raden hebben kunnen betrekken. 

Tegenover dit mogelijke ongemak staat de positieve benadering dat de 

raden nu, bij wijze van uitzondering, helemaal voorin het proces de 

mogelijkheid krijgen beschouwingen, kanttekeningen en eventuele zorgen 

mee te geven. Daarvoor hebben zij zich ook inhoudelijk kunnen verdiepen 

middels de twee goed bezochte webinars van 11 en 12 mei. Daarbij geldt 

ook dat dus na de consultaties de ordentelijke aanbieding van de 

definitieve voorstellen  aan de colleges en Raden zal plaatsvinden. Zodat 

de Raden altijd de gelegenheid hebben dan hun autonome  posities in te 

nemen. Het Dagelijks bestuur doet er dus verstandig aan om de geboden 

input van de consultaties zo goed mogelijk te verwerken met als ambitie 

dat daarmee meer draagvlak voor de uiteindelijke voorstellen kan worden 

verkregen. 

3. Als de consultaties uitmonden in raadsbesluiten die de respectievelijke 

colleges en Raden moeten voorbereiden en vaststellen dan is het 

essentieel dat (A) de voorstellen vóór het zomerreces worden vrijgegeven 

door het Dagelijks bestuur aan de colleges en tegelijkertijd aan de Raden. 

Dit om de lokale besluitvorming voldoende tijd te bieden. Immers de 

gebiedsuitwerkingen zijn belangrijk en essentieel voor de vaststelling van 

de zogeheten BO-MIRT die voorzien is in november 2022. Dit betekent 

weer, dat als je wil wegblijven van de oktobermaand die een reces kent, je 

op september moet gaan zitten voor de besluitvormingen van de Raden. 

Wil je tijdig dit in die cycli regiobreed opladen dan moeten de stukken 

voor de zomer bij de colleges & Raden zijn  (B) het moet duidelijk zijn of 
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en zo ja wat het Algemeen bestuur hier nog van mag vinden, immers als 

de Raden besluiten, dan besluit het Algemeen bestuur niet. In dat laatste 

geval adviseert de Regioagendacommissie de Raden, maar informeert zij 

slechts het Algemeen bestuur. Evenwel is het altijd goed om het Algemeen 

bestuur te adviseren of te attenderen op het feit dat de gemeentelijke 

ambtelijke adviseurs tijd dienen te reserveren voor de adviseringen vanuit 

de colleges. Dit zal overigens op gespannen voet staan met het 

zomerreces. (C) Om die reden is het ook denkbaar een plan B te bedenken 

voor besluitvorming in de Raden in oktober, wat als bij-effect zal hebben 

dat de besluitvormingen van het Dagelijks bestuur en mogelijk het 

Algemeen bestuur van de GMR onder een onwenselijke druk zal komen te 

staan. 

Concept-Besluiten 

1. Instemmen met beoogde data en clusteringen gemeenten voor de 

consultatieronden, onder voorbehoud instemming Griffies. 

2. Aansturen op verwerkingen consultaties en vrijgave definitieve voorstellen 

voor het zomerreces. 

3. Informeren en adviseren Algemeen bestuur dat voor wat betreft de 

raadsvoorstellen er wordt gestuurd op eerstvolgende collegevergaderingen 

direct na zomerreces. 

4. Verkennen plan B. dat wil zeggen besluitvorming Raden in oktober 2022. 

Voorzitter: 

 De secretaris geeft aan dat er sprake is van wijzigingen. De bijeenkomst van 

het Middengebied - Overbetuwe en Lingewaard vindt plaats om 20.00 uur. 

Voorts is de datum (onder voorbehoud) voor de Liemers nu 23 juni 2022. 

 Zoals reeds besproken onder agendapunt 9 krijgen de Raden tot en met 

oktober 2022 om een besluit te nemen over de gebiedsuitwerkingen. Plan B is 

daarmee een feit. 

 Voor het overige wordt ingestemd met het concept-advies. 
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Vooruitblik regionale consultatiebijeenkomst 2 juni 2022 

De Regionale Consulterende Bijeenkomst is een informele raadpleging van de 

raadsleden van alle raden die zijn aangesloten bij de Groene Metropoolregio. Het 

is nadrukkelijk geen bijeenkomst met een formele status en de uitkomst van de 

raadpleging heeft dan ook geen rechtsgevolg. Onderwerp van raadpleging is de 

nieuwe regionale agenda en 2023-2025 en de begroting 2023-2026, waarvoor 

de gemeenteraden in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te 

dienen. 

Voordat de raden hier zelf een zienswijze over vaststellen, kunnen leden van alle 
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raden tijdens de regionale Consulterende Bijeenkomst zelf suggesties, ideeën of 

aanpassingen kenbaar maken en met elkaar bespreken. Alle raadsleden kunnen 

hiervoor vooraf een Regio-motie indienen. Regio-moties kunnen worden 

ingediend door individuele raadsleden, maar ook namens één of meerdere 

raadsfractie(s). 

 

Status agendapunt: 

Leden kunnen hier op reflecteren en actuele stand van zaken mededelen. 

Eventueel kunnen moties worden aangekondigd. 

De deadline voor de voorafinbreng van moties, amendementen enz is 25 mei 

2022. 

 

Voorzitter: 

Biedt secretaris gelegenheid tot toelichting.  

 Tot nu toe worden er zeker amendementen of moties aangekondigd door 

Wijchen en Renkum. Bij andere gemeenten is dat nog niet duidelijk.  

 Voor wat betreft een amendement benadrukt de secretaris dat dat een 

wijziging moet zijn van een eigen vaststellingsbesluit over de zienswijzen op 

de jaarstukken van de GMR. Desgewenst dient iedere Raad die dus zelf in. De 

data waarop u als lokale raden moties en amendementen indient verschillen 

per gemeente. U heeft nl. allemaal andere data voor uw besluitvorming. 

 De deadline van de concept-amendementen en moties voor de regionale 

bijeenkomst op 2 juni is sowieso woensdag as. Daarna krijgt het dagelijks 

bestuur en directie ook de moties en amendementen. 

 Naar aanleiding van agendapunt 12 wordt alsnog het volgende opgemerkt. 

Over de concept-amendementen en moties geeft de directeur de volgende 

reacties. Als de regioagenda slechts voor de duur van één jaar wordt 

vastgesteld dan zijn ze niet in staat een organisatie te bouwen. Dan wordt het 

problematisch. Er bestaat angst voor leegloop van de organisatie van mensen 

die overal kunnen werken en voor zekerheid zullen kiezen. Met jaarcontracten 

houdt je ze niet vast. Vertrouwen uitspreken is voor het regiobureau echt heel 

belangrijk. De heer Velthuizen – Renkum geeft aan het vreemd te vinden dat 

de directie met zowel het dagelijks bestuur en het Algemeen bestuur 

afstemming heeft gezocht, maar het gremium van de agendacommissie niet in 

stelling is gebracht. Mw. Tiemens geeft aan dat die voorstellen bij het 

Algemeen bestuur hebben gelegen dus ook in deze agendacommissie hebben 

gelegen. Mw. Tiemens geeft wel aan dat dit onvoldoende is door 

gediscussieerd. 
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Vaststelling Regionale agenda proces en inhoud & lokale besprekingen 

Jaarstukken Groene Metropoolregio 

De Regionale agenda is op 13 april 2022 door het Dagelijks bestuur aangeboden 

aan de gemeenten. Na de zienswijzeprocedure van de gemeenten wordt de 

regionale agenda 2023-2025 inclusief begroting 2023-2026 op 6 juli 2022 
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vastgesteld door het algemeen bestuur. De gemeenten worden vervolgens 

uitgenodigd op alle vijf opgaven in te tekenen voor een periode van drie jaar. 

Medio september wordt de Raden een uitgewerkt bestedingsplan 2023 

voorgelegd. Hierin staan de activiteiten, kosten en te behalen resultaten voor 

het komende jaar meer in detail beschreven, zodat men een goed beeld heeft 

waaraan de middelen worden besteed. 

Vanuit de regiogriffiers is bepleit dat de regionale agenda voor de duur van één 

jaar wordt vastgesteld in plaats van 3 jaar. Dit omdat de Raden direct na de 

verkiezingen onvoldoende tijd hebben zich te verdiepen in deze materie. Het 

dagelijks bestuur en Algemeen bestuur meenden dat die toekomstbestendigheid 

van de regionale agenda wel op dit moment vereist is. Zie hiervoor de beide 

bijlagebrieven. Dit kan leiden tot moties of amendementen op de zienswijzen. 

zoveel zal duidelijk worden op 2 juni tijdens de consulterende bijeenkomst. De 

concepten worden geopenbaard en tijdig naar het dagelijks bestuur en directie 

verzonden. 

Daarnaast heeft het algemeen bestuur van de GMR op 6 april jongstleden ook 

de jaarstukken voor 2021 in concept vastgesteld. De jaarstukken 2021 bestaan 

uit: Concept-jaarverslag voor de inhoudelijke verantwoording van het regiobureau 

en de vijf opgaven; Voorts de Concept-jaarrekening - de verantwoording van 

financiële resultaten. Bij brief van 13 april het Dagelijks bestuur van de GMR de 

stukken aan de gemeenten aangeboden. De deadline voor reacties is 24 juni as. 

 

Voorzitter 

 Dit punt hangt samen met het vorige agendapunt. En is daarmee besproken. 
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20.15 uur. Einde vooroverleg - start overleg met afgevaardigde Dagelijks bestuur 

en directie Groene Metropoolregio 

Vanuit het Dagelijks bestuur is zoals gezegd de heer Luciën van Riswijk, 

burgemeester Zevenaar verhinderd. 

Vanuit de directie neemt mw. Harriët Tiemens, directeur deel. 
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Voorstelrondje 

Mevrouw Tiemens belicht haar kijk op de samenwerking met de 

Agendacommissie en achterliggende raden. Voor meer details zie onder 

agendapunt 6. 
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Inhoudelijke bespreking agendapunten 6 tot en met 11 in bijzijn Dagelijks 

bestuur en Directie 

Op basis van de besprekingen van de vijf agendapunten 7 tot en met 11 bepaalt 

de Regioagendacommissie welke punten zij op welke wijze wensen te bespreken 
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met het Dagelijks bestuur en directie van de GMR. Het dagelijks bestuur kan zelf 

ook punten ter tafel brengen die verband houden met deze agendapunten. 

De beschrijving van de bespreking van de agendapunten 7 tot en met 12 met de 

directeur mw. Harriet Tiemens treft u aan onder die agendapunten. 
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Rondvraag 

Niet van toepassing. 

 



1 4.3 brief RAC GMR aan DB-AB 30-6-2022 incl. bijlagen.pdf 
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Regioagendacommissie Groene Metropoolregio  

 

 

Geachte heer Bruls, mevrouw Tiemens, 

 

 

De Regioagendacommissie Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (hierna: RAC GMR)  bereidt de 

procesmatige voorbereiding en planning van de politieke besluitvorming voor alle raden van de deelnemers aan 

de GMR voor. Zij schept daarvoor randvoorwaarden zodat de raden de kaderstellende en controlerende taak 

rondom de Groene Metropoolregio en de voortgang op de regionale opgaven kunnen vervullen. Daarvoor voert 

zij overleg en brengt zij gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur van de GMR. Dit omvat ook het 

doorgeven van signalen vanuit de raden aan het Algemeen bestuur en het informeren van het algemeen bestuur 

over standpunten van de raden. 

 

De RAC GMR heeft op 27 juni jongstleden in uw bijzijn vergaderd. Van die vergadering treft u bijgaand een 

concept-verslag aan. Teneinde de leesbaarheid van dat verslag te vereenvoudigen benoemen wij  in deze brief 

een aantal zaken, welke u kunt betrekken bij de eerstvolgende vergadering van het Algemeen bestuur op 6 juli 

2022. Om die reden verzoeken wij u ook deze brief en bijlage ter attentie te brengen van de leden van het 

Dagelijks bestuur en het Algemeen bestuur. De RAC GMR dan wel haar individuele leden worden ook geacht de 

afzonderlijke Raden te informeren. Om die reden zal dezelfde informatie ook naar deze Raden worden 

verzonden. 

 

Dat gezegd zijnde vragen wij uw aandacht voor de volgende gespreksthema’s die tijdens de vergadering van de 

RAC GMR de revue zijn gepasseerd. 
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Benoemingen voorzitter en plaatsvervangend voorzitter RAC GMR 

De heren Wimer Heemskerk, raadslid Arnhem en Oswald Velthuizen, raadslid Renkum, zijn door de leden van de 

RAC GMR benoemd tot respectievelijk voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de RAC GMR. 

 

Terugblik vier informatiebijeenkomsten gebiedsuitwerkingen van de verstedelijkingsstrategie  

Op 9, 13, 15 en 23 juni hebben er vier regionale Raadsinformatiebijeenkomsten plaatsgevonden over vier 

afzonderlijke gebiedsuitwerkingen. In het algemeen kijkt men positief aan tegen de informatiebijeenkomsten. 

De bijeenkomsten zijn professioneel begeleid.  

Namens de gemeenteraad Zevenaar is aangegeven dat men prijs stelde op een extra lokale bijeenkomst in beg in 

september over hun specifieke gebiedsuitwerking. 

Namens de gemeenteraad Beuningen is geattendeerd op de worsteling tussen de participatie van bewoners 

versus de verstedelijkingsstrategie, die een hoog abstractiegehalte kent en zich minder leent voor par ticipatie. 

De samenhang van de diverse deelprocessen verdient een doorlopende aandacht. Daarover is namens het 

Dagelijks bestuur en Algemeen bestuur aangegeven dat de verstedelijkingsstrategie inderdaad een hoger 

abstractieniveau kent en raden zich bewust moeten zijn van het feit dat het veelal ook een weergave is van de 

optelsom van bestaande ambities. Het advies is als Raden niet al te veel focus en tijdsinzet daar op te zetten, 

maar meer focus te richten op concrete projecten. Enige flexibiliteit is bepleit om als regio richting het Rijk 

gezamenlijk op te trekken. De toegekende Rijksbudgetten zijn een voorbeeld van het succes die alleen door 

regionale samenwerking mogelijk is gebleken. 

Namens de gemeenteraad Berg & Dal is de samenwerking met Duitsland bepleit. Daarover is namens het 

Dagelijks bestuur en Algemeen bestuur aangegeven dat dit niet behoort tot de regionale opgaven. 

 

Terugblik besluitvorming in lokale Raden jaarstukken en regionale agenda Groene Metropoolregio 

De leden van de RAC GMR hebben gereflecteerd op de besluitvorming in hun eigen raden over de jaarstukken en 

regionale agenda van de GMR. Het gevolgde proces van een regionale bijeenkomst van de raden en de 

informatievoorziening nadien wordt als positief beoordeeld.  

Het algemene beeld is dat er een groot draagvlak bestond voor de regionale motie voor een verbetering van de 

kalender van de regio. In eerder verband is reeds vanuit het Regiobureau, bij monde van uw directeur mw. H. 

Tiemens al toegezegd dat verbeteringen ter hand worden genomen. Dit in overleg met de secretaris van de RAC 

GMR en met dien verstande dat wijzigingen voor het najaar 2023 lastiger door te voeren zullen zijn dan voor 2023 

en verder. 

Hetzelfde regionale draagvlak bestaat voor het regionale amendement welke een vaststelling van de regionale 

agenda op het oog heeft voor de duur van twee in plaats van drie jaar. 

 

Regionale Energie Strategie (RES2.0) 

Over de totstandkoming van de RES2.0. is ambtelijk een presentatie gegeven aan de RAC GMR. Daarbij werd 

aangegeven dat sprake is van een relatief sterke positie van de gemeenten en daarmee een sterkere lokale 

betrokkenheid. De RES 2.0. wordt uiteindelijk door de afzonderlijke raden vastgesteld en niet door het Algemeen 

bestuur van de GMR. Alhoewel het Algemeen bestuur niet aan zet heeft, heeft het procesvoorstel voor de RES2.0. 

wel gevolgen voor de inzet van afzonderlijke colleges van B&W en raden. Om die reden is het procesvoorstel ook 

voor u van belang, omdat u naast delegatielid van het Algemeen bestuur, óók bestuurder bent van uw 

afzonderlijke colleges. 

Voordat er een RES2.0. wordt vastgesteld dient er een milieueffectrapport vastgesteld te worden. Daarmee 

hebben bestuurders en raden inzicht in de milieueffecten van zon en windgebieden en in alternatieve keuzes. 

Het stelt raden in staat om milieu een plaats in de afwegingen te geven. En raden kunnen tegen die tijd 

verantwoorden hoe men belangen heeft gewogen. 
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Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD): hiermee worden de opdracht en kaders gesteld voor het onderzoek 

van de PlanMER. Wat is het doel van het onderzoek, wat onderzoeken we (welke milieueffecten), hoe gaan we 

dat onderzoeken en wie wordt daarbij betrokken.  

 

Bij zowel de NRD als de PlanMER is sprake van de vaststelling door de diverse colleges, maar raden worden wel 

door hun colleges in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen of wensen en bedenkingen in te brengen voordat 

de colleges het vaststellen. Hiervoor wordt voldoende tijd ingeruimd. De RES2.0. zelf wordt door de raden 

vastgesteld, naar verwachting in Q4 2023. 

Voorafgaand aan de besprekingen van de NRD, PlanMER worden twee dezelfde webinars georganiseerd op 5 en 

8 september voor de raden. 

 

Participatie inwoners: voor de NRD en PlanMER, verloopt de participatie met name via georganiseerde 

platformen van belanghebbenden. Mochten Raden daar een hogere ambitie in willen dan is dat een lokale 

verantwoordelijkheid. De tijdspaden zijn daarin beperkt en het abstractieniveau ligt erg hoog. Voor de RES2.0. is 

het participatieproces nog niet bekend, dat zal afhangen van wat er uit de PlanMER komt. De betrokkenen van 

de RES1.0. zijn gefilterd op regionale belangen en organisatiegraad. Maar ook verenigingen van kleine 

dorpskernen. Dus niet de hele lijst van RES1.0. Er wordt aandacht gevraagd voor de twee afzonderlijke processen 

van de RES2.0. en de verstedelijkingsstrategie / gebiedsuitwerkingen. Omdat het om dezelfde locaties en 

gebieden gaat. Vanuit het regiobureau geeft mw. Tiemens aan dat dat geborgd wordt doordat alles via het 

Regiobureau loopt. 

 

De RAC GMR constateert dat sprake is van een heldere bevoegdheidsverdeling tussen de rollen, taken en 

bevoegdheden van het regiobureau, Dagelijks en Algemeen bestuur van de GMR, de RAC GMR en de afzonderlijke 

colleges en raden. Hetzelfde positieve beeld geldt voor de tijd die is ingeruimd voor de standpunten c.q. 

zienswijzen van de raden over de NRD en PlanMER of hun uiteindelijke besluit over de RES2.0. De participatie 

van de RES2.0. zal op een later tijdstip bepaald worden en zal afhangen van de uitkomsten van de PlanMER. 

 

De RAC attendeert u echter op het volgende. De kwaliteit van de inbreng van de raden bij de NRD en PlanMER zal 

afhangen van de voortvarendheid van de besluitvorming van de colleges. Immers die colleges bereiden veelal 

eventuele zienswijzen, wensen of bedenkingen van hun eigen raden voor en colleges verwerken die vervolgens 

in een definiet besluit. Dat is nog een opgave die nog geborgd dient te worden. Met andere woorden, ook de 

afzonderlijke colleges van B&W moeten voldoende tijd krijgen om de zienswijzen van hun raden ordentelijk voor 

te bereiden dan wel te verwerken. Gezien uw posities in uw afzonderlijke college van B&W en uw positie in het 

Algemeen bestuur adviseren wij u hier concrete en bovenal realistische afspraken over te maken. 

 

Dit alles gezegd zijnde heeft de Regioagendacommissie het volgende processchema vastgesteld als advies aan 

het Algemeen bestuur. Dit zal ook worden gecommuniceerd met de griffies en de Raden.  
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Met vriendelijke groet, 

 

Interim-voorzitter Regioagendacommissie Groene Metropoolregio 

Karin Hoogteijling 

 

 

Bijlagen:  

 Concept-verslag RAC GMR 27 juni 2022 

 Powerpoint dd 27-6-2022 
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CONCEPT-VERSLAG Regioagendacommissie 
 

Datum Maandag 27 juni 2022 

Locatie Stadhuis gemeente Arnhem - Raadszaal 

Voorzitter Interim-voorzitter Karin Hoogteijling 

Secretaris George van der Woude (concept-verslag) g.van.der.woude@nijmegen.nl 

Aanwezig Harry Arends – Lingewaard; Gerard Rasing – Lingewaard; Marieke Smit – 

Nijmegen; Michelle van Doorn – Nijmegen; Ton Broekmans – Mook & Middelaar; 

Loes Hupkes – Rozendaal; Hanneke Roozendaal – Mook & Middelaar; Britte 

Liselotte van Die – Zevenaar; Martin Witjes – Zevenaar; Joop van Weelden – 

Westervoort; Piet van Egmond – Westervoort; Ties Kuijpers – Rheden; Wimer 

Heemskerk – Arnhem; Carmen Quint – Arnhem; Nicky Eppich – Arnhem; Marlies 

Neutkens – Arnhem; Mariël de Vries – Overbetuwe; Henk Mulder – Overbetuwe; 

Saskia Tuinder – Heumen; Ben van Ooijen – Druten; Dini Uitdehaag – Druten; 

David Schaftenaar – Beuningen; Robin Arians – Beuningen; Martijn Verharen – 

Wijchen; Dorien Firet – Renkum; Oswald Velthuizen – Renkum; Carolien de 

Greeff – Berg & Dal;  Ronald Bauhuis – Doesburg; Joyce Zwaga-Komen – Duiven 
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Uitnodiging vergadering Regionale Agendacommissie Groene Metropoolregio 23 mei 

2022 leden, dagelijks bestuur en directie (bijlagen 1A en 1B) 

Ter kennisname 
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Benoeming interim voorzitter 

Concept-benoemingsbesluit 

 De Regioagendacommissie besluit in haar vergadering van 27 juni 2022 de heer / 

mevrouw Karin Hoogteijling te benoemen tot interim-voorzitter van de 

Regioagendacommissie voor de vergadering van 27 juni 2022. 

De secretaris stelt voor aan de RAC-leden dat mw. Karin Hoogteijling uit hun midden wordt benoemd 

als interim-voorzitter van deze vergadering. Er is een quorum. De aanwezige leden stemmen hiermee 

unaniem in. 

Voorzitter Karin neemt haar plek in en neemt de vergadering ter hand. 
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Vaststelling vergaderquorum  

Bestuur en directie nemen deel aan vergadering vanaf 20.00 uur. 
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Voorzitter: geeft aan dat naast mw. Tiemens ook dhr. Bruls vanaf 20.00 uur deelnemen aan de 

vergadering. 

 

De volgende personen hebben zich afgemeld, in sommige gevallen is hun plaatsvervanger aanwezig. 
 Boudewijn van de Geijn – Rheden 
 Wouter Smit – Duiven 
 Jos Verstegen - Berg en Dal 
 Corrie dolmans – Lingewaard 

 Maartje Maas – Nijmegen 
 Cees de Beer - Nijmegen 

 

Concept-besluit 

De voorzitter stelt het quorum van minimaal 21 leden vast.  
 Voorzitter: er is sprake van een vergaderquorum. 

 

NB: ter vergadering wordt nog een vraag gesteld over de benoemingen van de plaatsvervangers. Is 

dit verplicht voor ieder delegatielid? De secretaris geeft aan dat dat het geval is. Nadien heeft de 

secretaris dit zekerheidshalve nog nagezocht. Het Reglement van Orde van de 

Regioagendacommissie geeft het volgende aan: 

 

Artikel 3 Samenstelling commissie  

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 

aangewezen. Iedere gemeenteraad benoemt ook een raadslid tot plaatsvervangend lid van de 

Commissie.  

 

Daaruit blijkt de plicht tot aanwijzing van één plaatsvervanger per gemeente. Zoals gezegd hebben 5 

gemeenten hier in voorzien. 

 

04 

 

Opening, ingekomen stukken, vaststelling concept-agenda vergadering Regionale 

Agendacommissie Groene Metropoolregio 27 juni 2022 (bijlage 2) en mededelingen 
 De voorzitter attendeert de leden op het ingekomen stuk van dhr. Barends.  

 De heer Barends heeft verzocht te mogen inspreken. De voorzitter stelt voor dat dhr. Barends om 
20.00 uur kan inspreken. Daarmee wordt ingestemd. 

 Voorts vraagt zij de leden of er nog zaken aan de agenda moeten worden toegevoegd?  Dat is niet 
het geval. Daarmee wordt de agenda aldus vastgesteld conform het concept-besluit. 

 Voorzitter: dhr. Oswald Velthuizen zal de vergadering verlaten vanaf 20.00 uur. Dhr. Velthuizen is 
beoogd plaatsvervangend voorzitter, dus de voorzitter stuurt er op dat agendapunt 6 nog voor 
20.00 uur is afgerond. 

 

 Ingekomen stuk dd 27 mei 2022: Formatie-essay 'Het KAN in de stad niet zonder 

de regio' van de heer R. Barends (bijlage 3). 

 

Concept-besluit 

De leden stellen de definitieve vergaderagenda vast.  
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05 Vastelling concept-verslag & besluitenlijst vergadering Regioagendacommissie 23 mei 

2022. 

De Regioagendacommissie wordt verzocht het concept-verslag en de daarin opgenomen besluiten 

van de laatste vergadering van 23 mei 2022 vast te stellen. 

 

Voorzitter 

De voorzitter vraagt aan de aanwezige leden of zij kunnen instemmen met de tot de vaststelling van 

het concept-verslag en besluitenlijst van de vergadering van 23 mei jongstleden. Heeft iemand op- of 

aanmerkingen op dat verslag? 

Dat is niet het geval waarmee beide zijn vastgesteld. 

 

Concept-Besluit: 

De regioagendacommissie stelt het concept-verslag en besluitenlijst van de vergadering van 23 mei 

2022 vast (bijlagen 4A en 4B). 
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Benoeming definitieve voorzitter en plaatsvervanger 

De procedure tijdens de vergadering 

 Aan de leden van de Regionale agendacommissie is de gelegenheid geboden zich 

kandidaat te stellen voor de functie van voorzitter of als plaatsvervanger. 

1. Voor de voorzittersfunctie heeft zich de heer Wimer Heemskerk – raadslid 

Arnhem, beschikbaar gesteld. 

2. Voor de functie van plaatsvervangend voorzitter heeft de heer Oswald 

Velthuizen – raadslid Renkum zich aangemeld. 

 Omdat per functie sprake is van één kandidaat zal de voorzitter vragen of de 

Regioagendacommissie behoefte heeft aan stemming, zo niet worden beide 

kandidaten aldus benoemd.  

 Pas bij de volgende vergadering van de Regionale agendacommissie neemt de 

benoemde voorzitter de positie in. 

 Voorts kan er een wens ontstaan dat die delegatie die een lid aanwijst als 

voorzitter of plaatsvervangend voorzitter wel een ‘normale’ vertegenwoordiging 

heeft in de Regionale agendacommissie. Het is voorstelbaar dat in geval van 

vervulling van het voorzitterschap (al dan niet door de plaatsvervanger), die 

specifieke delegatie een extra lid mag benoemen met stemrecht die in dat geval 

ook plaatsneemt in de agendacommissie. In dat geval heeft de voorzitter geen 

stemrecht. Dit dient dan nog wel formeel uitgewerkt te worden in het Reglement 

van Orde.  

 

Concept-benoemingsbesluiten 

 De Regioagendacommissie besluit in haar vergadering van 27 juni 2022 de heer 

Wimer Heemskerk, te benoemen tot voorzitter van de Regioagendacommissie voor 

de periode van tot de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen. 

 De Regioagendacommissie besluit in haar vergadering van 23 mei 2022 de heer 

Oswald Velthuizen, te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de 
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Regioagendacommissie voor de periode tot de eerstvolgende 

gemeenteraadsverkiezingen. 

 

Voorzitter: 
 U bent allen in de gelegenheid geweest uw kandidaatstellingen door te geven. Op dit 

moment hebben we twee kandidaten, één voor het voorzitterschap, dhr. Wimer Heemskerk, 
raadslid Arnhem en één voor het plaatsvervangend voorzitterschap, dhr. Oswald Velthuizen, 
raadslid Renkum. 

 Voordat ik een voorstel doe voor hun benoemingen wil ik eerst beide heren kort het woord 
geven om zich voor te stellen en iets toe te lichten over hun kandidaatstelling.  

 Beide kandidaten stellen zich persoonlijk voor.  
 Voorzitter: bedankt beide kandidaten voor hun toelichting.  

 Voorzitter vraagt of er behoefte is aan een stemming, dat is er niet waarmee de voorzitter 
concludeert dat beide kandidaten conform het benoemingsbesluit zijn benoemd. 

 Op advies van de secretaris zullen hun feitelijke werkzaamheden ingaan bij de 
eerstvolgende Agendacommissie.  

 De voorzitter wenst beide leden succes. 
 De voorzitter: stelt voor om de oud-voorzitter, Inge van Dijk, tegenwoordig griffier in 

Zevenaar, nog een bloemetje namens de Regioagendacommissie te sturen voor haar 
voorzitterschap. 

 

 20.00 uur. Einde vooroverleg - start overleg met afgevaardigde Dagelijks bestuur en 

directie Groene Metropoolregio 

De heer Bruls neemt deel vanuit het DB en AB 

Vanuit de directie zal mevrouw Harriët Tiemens, directeur en de heer Henk van de 

Berg, strategisch adviseur en plv. directeur deelnemen. 

 

06B Inspraak dhr. Barends 

De voorzitter biedt dhr. Barends 2 minuten spreektijd. Dhr. Barends bepleit meer dan 2 minuten voor 

en in de toekomst en deelt zijn visie over het stedelijke netwerk met de leden. Dhr. Barends geeft 

desgevraagd aan dat hij drie stukken zal delen met de Regioagendacommissie. 
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Voorzitter: 
 Voorzitter: heet de heer Bruls vanuit het dagelijks en algemeen bestuur van de Groene 

Metropoolregio en mevrouw Tiemens, directeur Regiobureau welkom. Vervolgens biedt zij het 
woord aan de dhr. Bruls en mw. Tiemens om nog wetenswaardigheden te delen met de leden.  

 

Mededelingen vanuit Regiobureau door mw. Harriët Tiemens 

Tijdens dit agendapunt wordt gelegenheid geboden aan  mw. Tiemens, om de leden te 

informeren over recente actuele ontwikkelingen. 

Mevrouw Tiemens verwijst naar de recente nieuwsberichten over grote financiële 

toekenningen vanuit het Rijk. Desgevraagd verwijst zij naar de website van de GMR voor 

actuele nieuwsberichten. In de kern: de regio is ruim bedeeld. De Regiodeal is een initiatief 

van het kabinet, de raden en betrokkenheid daarvan wordt nadere informatie over verstrekt 

na de zomer. 
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Terugblik vier informatiebijeenkomsten gebiedsuitwerkingen van de 

verstedelijkingsstrategie 
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Op respectievelijk 9, 13, 15 en 23 juni hebben er vier regionale 

informatiebijeenkomsten plaatsgevonden over vier afzonderlijke gebiedsuitwerkingen.  

De powerpoints en aantekeningen van de gestelde vragen en antwoorden volgt eind 

juni.  

Tijdens de bespreking van dit agendapunt blikken de raadsleden terug op deze 

bijeenkomsten. Welk beeld heeft u van deze bijeenkomsten, heeft u signalen en 

aandachtspunten meegekregen van uw collega-raadsleden? Wat vond u goed, of welke 

verbetermogelijkheden ziet u? 

 

Voorzitter: 
 Geeft aan dat de presentaties en hetgeen is opgehaald tijdens de sessies, nog voor de zomer aan 

de Raden beschikbaar wordt gesteld.  
 De leden van de Regioagendacommissie delen hun beelden over de sessies. Grofweg is men 

positief.  
 Vanuit Zevenaar wordt aangegeven dat men prijs stelde op extra tijd om de inhoud te 

consumeren. Daarbij is toegezegd dat er nog een informatiebijeenkomst wordt 
georganiseerd na de zomer. Er werd een druk ervaren dat tijdens de bijeenkomst alle in te 
brengen punten moesten worden opgeschreven. Dat werd als ongemakkelijk ervaren. 
Positief: informatie van professionele ambtenaren.  

 Vanuit Beuningen: worstelen met participatie van burgers en bewoners, waar die een plek 
krijgen. Voorts zorg om samenbrengen van diverse opgaven en processen.  

 Vanuit Lingewaard: idem zorg over samenhang van de vijf opgaven. De gelijkgezindheid van 

het Middengebied werd als positief gezien. Het abstractieniveau werd als hoog ervaren, de 
informatie en kaarten bevatten nog wel onjuistheden. Verbetering is daarover beloofd. 

 Vanuit Overbetuwe: onderschrijft beeld van Lingewaard. 

 Vanuit Berg & Dal: twijfelt of alle stukken van tevoren waren geopenbaard. Bepleit 
samenwerking met Duitsland  

 

Directeur H. Tiemens 
 Kijkt uit naar ordentelijker proces in de toekomst. Was niet ideaal. 
 Grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland valt niet onder de GMR. Dat valt meer 

onder de Euregio.  
 Het regiobureau heeft de bijeenkomsten als positief ervaren, en heeft die beelden ook 

teruggekregen vanuit de deelnemers. 

 

Dhr. Bruls 
 Relativeert de beelden van Beuningen. De verstedelijkingsstrategie is een optelsom van 

datgene er al was aan ambities per thema, deelgebied, regio of gemeente. Het kent wel een 
hoog abstractieniveau. Het advies is als Raden niet al te veel focus en tijdsinzet daar op te 
zetten, maar meer focus op concrete projecten. Enige flexibiliteit is wel vereist als je als 
regio richting het Rijk sterk wil maken. De toegekende Rijksbudgetten zijn een voorbeeld 
van het succes die alleen door regionale samenwerking mogelijk is gebleken. 

 

Beuningen:  
 In Beuningen wordt gekozen voor meepraten van de burgers over de woningbouw. Dus als 

er regionaal wordt gekozen voor een zogeheten groene long of ‘Metropolitaans park’ kan 
dat ervaren worden als dat een bewoner van Beuningen geen ruimte meer wordt geboden 
voor plannen en inspraak. Samengevat door de voorzitter als waarborging van de 
democratische legitimiteit. 

 Ambtelijk is 13 juni aangegeven over de BO-MIRT dat de verstedelijkings-strategie 
voldoende zou zijn voor input van de regio bij de BO-MIRT. Wat is dan nog de status van de 
gebiedsuitwerkingen? 
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Directeur H. Tiemens 

In de gebiedsuitwerkingen zitten een aantal grote lijnen die onderdeel uitmaken van de 

verstedelijkingsstrategie voor de BO-MIRT gesprekken. De gebiedsuitwerkingen bevatten meer 

details, niet alles zal in de BO-MIRT ter tafel komen. 

 

Zevenaar 

Bepleit dat positief nieuws sneller wordt gedeeld, zodat de achterliggende Raden ook hiervan kennis 

kunnen nemen of dat dat doorgegeven wordt door de delegatieleden. Directeur Tiemens verwijst 

naar de website, de kranten en zegt toe dat het zeker wordt meegenomen in de halfjaarbrief. 

 

Overbetuwe 

Bepleit dat informatie geregisseerd bij de achterliggende Raden wordt gebracht. 

 

Renkum 
 Weten we inmiddels hoe we het proces in de toekomst verbeterd kan worden? Onderkend u nu 

al mogelijke knelpunten? 
 In hoeverre is de agenda van het Rijk leidend, is daar nog invloed op uit te oefenen? 

 

Mw. Tiemens 

We hebben last gehad van de verkiezingen, benoemingen van bestuurders, raden en colleges. We 

werken nu ook aan de kalender voor 2023, dat wordt aan u voorgelegd. 

We proberen invloed uit te oefenen op de agenda van het Rijk, maar dat is ingewikkeld. 

 

9 

 

Terugblik besluitvorming in lokale Raden jaarstukken en regionale agenda Groene 

Metropoolregio 

Tijdens de bespreking van dit agendapunt blikken de raadsleden terug op hun eigen besluitrondes. 

Hiervan is dd 24 juni een geactualiseerd overzicht gemaakt (bijlage 5 – wordt nagezonden op 

vrijdag 24 juni as. ivm diverse besluitronden lokale raden). 

Welk beeld heeft u van uw besluitvorming, heeft u signalen en aandachtspunten meegekregen van 

uw collega-raadsleden? Wat vond u goed, of welke verbetermogelijkheden ziet u? Wat zijn zaken 

waar u uw collega-delegatieleden op wil attenderen? 

 

Voorzitter: 

Biedt de leden de gelegenheid tot het delen van beelden. 
 Lingewaard: Benoemd dat Lingewaardse raad ook breder wil kijken naar de 

sturingsmogelijkheden en informatievoorziening van de Raad en daarbij te rade gaat bij andere 
gemeenten. 

 Druten: inzet van hun motie en amendement was ook een duidelijke regionale richting mee te 

geven aan het Algemeen bestuur. Tevens wordt het belang van de gezamenlijkheid van de 
regiogemeenten benadrukt.  

 Wijchen: motie en amendement zijn raadsbreed ingediend en aangenomen. De thermometer 

van de besluitvorming over de moties en amendementen werd als duidelijk ervaren. 
 Overbetuwe: proces was prettig en goed georganiseerd. Het verdient opvolging in de toekomst. 
 Berg & Dal: bijna alle partijen waren aanwezig bij de infobijeenkomsten. Dat draagt bij aan het 

begrip en betrokkenheid voor het onderwerp. Alles is unaniem aangenomen. 
 Rozendaal: verspreiding concept-amendementen en moties heeft geholpen. In het overzicht 

moeten er nog correcties worden aangebracht over de inhoud van het amendement. De 
secretaris zegt dit toe. 
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 Nijmegen: Motie en amendement breed ondersteund. Attendeert ook op de zogeheten IPCC-
motie, om dat rapport later onderdeel te laten maken van de regionale agenda. Proces werd als 
positief ervaren. Dank aan Wijchen voor het voorwerk voor de motie. Desgevraagd door Wijchen 
wordt de motie toegelicht. Het Algemeen bestuur wordt verzocht het mee te nemen, maar stuurt 
nog niet op uitkomsten.  

 Beuningen: complimenten voor de thermometer. Vraagt of het mogelijk is dat moties, zoals 
bijvoorbeeld de Nijmeegse IPCC-motie centraal toegankelijk kunnen worden gemaakt. De 
secretaris wordt het woord geboden door de voorzitter. Dat kan, zij het dat de regionale 
bijeenkomst de focus had op op één specifieke motie en amendement. Al datgene dat daarna 
werd ingebracht is een dilemma of dat wordt toegevoegd en geëxpliciteerd of dat het alleen 
genoemd wordt zodat men zelf zo’n motie of amendement moet opvragen.  

 Renkum: stelt ook de vraag wat de status is van moties of amendementen die het licht zien ná 
een regionale bijeenkomst. Hiervoor geldt voor de secretaris hetzelfde als verwoord onder de 
vorige inbreng. 

 

Dhr. Bruls 

Reflecteert als volgt: de motie en amendement kennen veel steun, dus het ligt in de rede dat in het 

Algemeen bestuur zich daarvoor ook een meerderheid zal aftekenen. Dat ligt anders bij bijvoorbeeld 

een IPCC-motie. Daarvan is het zeer de vraag of daarvoor voldoende steun zal zijn in het Algemeen 

bestuur. 

 

10 

 

Regionale Energie Strategie (RES2.0) 

In 2021 hebben 16 gemeenteraden, provinciale staten en het Algemeen bestuur de 

eerste Regionale Energiestrategie (RES 1.0) met een aantal moties en amendementen 

vastgesteld.  Hiermee is de ambitie van 1,62 Terrawattuur (TWh) duurzame 

elektriciteit in 2030 vastgelegd als gezamenlijke regionale bijdrage aan de afspraken 

uit het Klimaatakkoord, evenals de zoekgebieden voor duurzame opwek van 

elektriciteit. Ook is de basis gelegd voor de Regionale Structuur Warmte. In de RES 1.0 

staan 28 afspraken over de verdere uitwerking en samenwerking. 

 

Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan de RES 1.0 en wordt toegewerkt naar de 

RES 2.0. Een belangrijke stap in de uitvoering is het juridisch borgen van de RES in het 

omgevingsbeleid. Hiertoe wordt o.a. door de gemeenten en provincie gezamenlijk een 

regionale milieueffectrapportage (PlanMER) opgesteld. Dit milieueffectenonderzoek 

vindt plaatst op basis van een zogeheten Notitie Reikwijdte & Detailniveau (NRD). Deze 

notitie geeft aan welke milieueffecten onderzocht worden, hoe het onderzoek 

plaatsvindt en wie daarbij betrokken worden.  

 

De bespreking van dit agendapunt zal worden voorafgegaan door een presentatie. 

Daarbij zal ook aandacht worden geschonken welke rol de raden hebben bij dit proces 

en op welke wijze zij geïnformeerd worden. 

 

Voorzitter: 

Biedt de gelegenheid voor een ambtelijke presentatie van het proces naar de 

totstandkoming van de RES2.0 aan mw. Lenny Puntman en dhr. Rien Ramerman. 

(powerpoint toegevoegd aan website bij vergadering van 27 juni 2022). 

 

De kern van het procesvoorstel voor de totstandkoming van de regionale 

Energiestrategie 2.0 is als volgt: 
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1. Opgave: elektriciteit opwekking en warmtewinning met infrastructuur (doelen 

behalen klimaatakkoord en GEA voor 2030). Dit is een gezamenlijke regionale 

doelstelling. 

2. Regio bepaalt zelf hoeveel duurzame elektriciteit  (bod RES 1.0) op basis van 

afwegingskader. 

3. Relatief sterke positie gemeenten (t.o.v. bevoegdheden) en daarmee lokaal 

sterker betrokkenheid. De RES 2.0. wordt door de afzonderlijke raden 

vastgesteld en niet door het Algemeen bestuur van de GMR. 

4. Voordat er een RES2.0. wordt vastgesteld dient er een milieu-effectrapport 

vastgesteld te worden. Daarmee hebben bestuurders en raden inzicht in de 

milieueffecten van zon en windgebieden en in alternatieve keuzes. Het stelt 

raden in staat om milieu een plaats in de afwegingen te geven. En raden 

kunnen tegen die tijd verantwoorden hoe men belangen heeft gewogen. 

5. Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD): hiermee wordt de opdracht en kaders 

gesteld het onderzoek van de PlanMER. Wat is het doel van het onderzoek, wat 

onderzoeken we (welke milieueffecten), hoe gaan we dat onderzoeken en wie 

wordt daarbij betrokken.  

6. Bij de NRD als de PlanMER is sprake van de vaststelling door de diverse 

colleges, maar raden worden wel door hun colleges in de gelegenheid gesteld 

hun zienswijzen of wensen en bedenkingen in te brengen voordat de colleges 

het vaststellen. Hiervoor wordt voldoende tijd ingeruimd.  

7. De RES2.0. zelf wordt door de raden vastgesteld, naar verwachting in Q4 

2023. 

8. Voorafgaand aan de besprekingen van de NRD, PlanMER worden twee dezelfde 

webinars georganiseerd op 5 en 8 september voor de raden. 

9. Participatie inwoners: voor de NRD en PlanMER, verloopt met name via 

georganiseerde platformen van belanghebbenden. Mochten Raden daar een 

hogere ambitie in willen dan is dat een lokale verantwoordelijkheid. De 

tijdspaden zijn daarin beperkt en het abstractieniveau ligt erg hoog. Voor de 

RES2.0. is het participatieproces nog niet bekend, dat zal afhangen van wat er 

uit de PlanMER komt. De betrokkenen van de RES1.0. zijn gefilterd op 

regionale belangen en organisatiegraad. Maar ook verenigingen van kleine 

dorpskernen. Dus niet de hele lijst van RES1.0. Er wordt aandacht gevraagd 

voor de twee afzonderlijke processen van de RES2.0. en de 

verstedelijkingsstrategie. Omdat het om dezelfde locaties en gebieden gaat. 

Vanuit het regiobureau geeft mw. Tiemens aan dat dat geborgd wordt doordat 

alles via het Regiobureau loopt. 

10. Positie van dit proces ten opzichte van de totaalkalender van de 

Regioagendacommissie en de Raden: De secretaris geeft desgevraagd aan dat 

er namens de Regioagendacommissie is gekeken naar de waarborg voor 

voldoende tijd voor de Raden bij alle drie de besluiten (NRD, PlanMER en 

RES2.0) waarbij de oktobermaand gemeden wordt vanwege de 

begrotingscyclus. Voorts dat de kwaliteit van de inbreng van de raden zal 

afhangen van de voortvarendheid van de besluitvorming van de colleges. Dat 
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zal nog een opgave zijn die nog geborgd dient te worden. Met anderw 

woorden, ook colleges moeten voldoende tijd hebben de zienswijzen van hun 

raden ordentelijk voor te bereiden. 

11. Dit alles gezegd zijn stelt de Regioagendacommissie het volgende 

processchema vast als advies aan het Algemeen bestuur. Dit zal worden 

gecommuniceerd met de griffies en de Raden.  
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Rondvraag 

Voorzitter: wie heeft een rondvraag? Dat is niet het geval. 

Voorzitter stelt secretaris in de gelegenheid tot stellen vraag, nl. of de emailadressen van raadsleden 

voor elkaar zichtbaar mogen worden gemaakt. De ervaring van het proces van de moties en 

amendementen jaarstukken GMR leert dat men de behoefte heeft tot onderling contact. Voorts zijn 

de emailadressen allemaal van internet gehaald. Hiermee wordt ingestemd en hetzelfde geldt 

mogelijk voor telefoonnummers. De secretaris zal iedereen hiervoor benaderen. 
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Sluiting 

De eerstvolgende vergadering van de Regioagendacommissie vindt plaats op 12 

september 2022, 19.30 uur. 

Daarna staat de volgende datum nog gepland: 21 november 2022. 

Vooralsnog staat er op 19 september een regionale bijeenkomst voor de Raden op de agenda, welke 

nog invulling behoeft. 
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28-6-2022Via Invoegen | Koptekst en voettekst de werktitel invoegen 1

REGIONALE 

ENERGIESTRATEGIE

Lenny Putman

procesregisseur RES

Rien Ramerman

projectleider energie en ruimte/ planMER



Opzet

• Regionale Energiestrategie (RES)

• Plan MER

• Wat is een planMER?

• Waarom NU een planMER voor de RES?

• Welke stappen zijn reeds gezet?

• Rol van gemeenteraden (en PS/ABs waterschappen)

• Vragen

28-6-2022 2



Regionale Energiestrategie (RES)

• Opgave: elektriciteit opwekking en warmtewinning met infrastructuur (doelen behalen 
klimaatakkoord en GEA voor 2030)

• Samenwerking als één overheid vanuit de opgave binnen het huis van Thorbecke

• Nationaal (EZK + BZK, VNG + IPO + Unie van Waterschappen)

• 30 RES regio’s: gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerder

• Regiovorming en bod als proces van onderop 

• Regio bepaalt zelf de regio

• Regio bepaalt zelf hoeveel duurzame elektriciteit  (bod RES 1.0) op basis van 
afwegingskader

• Relatief sterke positie gemeenten (t.o.v. bevoegdheden) en daarmee lokaal sterker 
betrokkenheid

6/28/2022 3

RES loopt via Bestuurlijke 
Platforms, Colleges en 

Raden (niet via AB GMR)



RES 1.0 Groene Metropoolregio

28-6-2022 4



Borgen in het omgevingsbeleid

6/28/2022 5

2022 2023 2024 2025

vergunning/ algemene regels

2030

Borging in omgevingsbeleid (visie/ verordening/plan/programma) Max half jaar + 6 weken
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Wat is een Plan-MER?

• Onderzoek naar de milieueffecten (natuur, landschap, leefomgevingskwaliteit) 
van de RES (windenergie, zonne-energie, infrastructuur en warmte) en naar 
alternatieven om het plan-doel te halen. 

• Resultaat: een onderzoeksrapport. Dat u als bestuur/ raadslid inzicht geeft in 
de milieueffecten van zon en windgebieden en in alternatieve keuzes.

• Wat kunt u ermee? Het stelt u in staat om milieu een plaats in de afwegingen 
te geven. En u kunt verantwoorden hoe u het afgewogen heeft.

28-6-2022 7



Wat is een PlanMER?

2 stappen

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Opdracht en kaders voor het onderzoek. Wat is het doel van het onderzoek, 
wat onderzoeken we (welke milieueffecten), hoe gaan we dat onderzoeken en 
wie wordt daarbij betrokken. 

PlanMER – het onderzoek

28-6-2022 8



Waarom NU een planMER RES?

1. Windbeleid provincie laat meer ruimte voor windinitiatieven dan de RES 
afspraken. Ongemak bij initiatieven buiten de RES gebieden. Helpt 
onderbouwing provincie en afweging op de RES tafel.

2. PlanMER helpt/ versterkt de juridische onderbouwing van wind/zon 
projecten gemeenten (onderbouwing omgevingsvergunningen). Blijkt uit 
voortoets commissie MER.

3. Nieuw: PlanMER verplicht voor RES 2.0 onder de nieuwe omgevingswet 

6/28/2022 9



Uitgangspunten planMER RES

• RES 1.0 is het uitgangspunt

• Geen dubbelwerk (gebruik maken van project en planMERren en onderzoek 
van de RES 1.0)

• Goede afstemming met lopende project- en planMERren.

• Het is ook onderdeel van de planMER voor de windvisie provincie (regiodeel)

• Zorgvuldig proces (met urgentie) 
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Welke stappen gezet?

1. Plan van Aanpak Plan-MER (door colleges vastgesteld, raden geïnformeerd)

2. Presentatie Regionale Agendacommissie (31 januari 2022). Presentatie 
nagezonden op 4 februari 2022.

3. Gestart met traject opstellen van NRD
• werkateliers ambtelijk

• omgevingsdialogen regionaal georganiseerde belanghebbenden

• bestuurlijk platform circulaire regio (uw portefeuillehouders RES soms + RO)

6/28/2022 11



Rol gemeenteraden (PS/ABs)

1. Zienswijze of ‘Wensen & Bedenkingen bij brief zienswijze college’ op Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau (vrijgave voor zienswijze september 2022). Tegelijk 
met zienswijzen inwoners.

2. Zienswijze of ‘Wensen & Bedenkingen bij brief zienswijze college’ op 
PlanMER. Tegelijk met zienswijzen inwoners.

3. Besluit over wat te doen met uitkomsten planMER (RES 2.0)

6/28/2022 12



RES 2.0

Gemeenteraden/PS/ABs

6/28/2022 13

2022 2023 2024 2025

vergunning/ algemene regels

2030

Borging in omgevingsbeleid (visie/ verordening/plan/programma) Max half jaar + 6 weken

Plan MER RES

Zienswijze 
NRD Zienswijze 

PlanMER



Proces NRD

28-6-2022 14

Voorbereiding en 
opstellen concept 

NRD
APCR BPCR Colleges Raden/PS

Inwoners

Reactienota 
opstellen + 

definitief NRD

APCR BPCR Colleges

APCR = Ambtelijk Platform Circulaire Regio
BPCR = Bestuurlijk Platform Circulaire Regio



Proces NRD

2 dezelfde regiobijeenkomsten voor NRD (digitaal)

• Maandagavond 5 september

• Donderdagavond 8 september

28-6-2022 15



Overzicht NRD 

Gemeenteraden/PS Informatiebijeenkomsten regio 5 en 8 september 2022

BPCR Concept NRD naar colleges? 21 september 2022

Colleges/ GS Vrijgeven NRD voor zienswijzen 
Raadvoorstel zienswijze / W&B raad

11 oktober 2022

Start zienswijze periode 17 oktober 2022

Gemeenteraden/PS W&B / Zienswijze op NRD Voor 28 november 2022 binnen 
bij de regio

Colleges/GS Vaststellen NRD December 2022

PlanMER fase

BPCR Concept planMER naar colleges? Q1 2023

Colleges/GS Vrijgeven concept planMER voor 
zienswijzen
Raadsvoorstel zienswijzen/W&B raad

Q1 2023

Gemeenteraden/PS W&B/Zienswijze op PlanMER Q2 2023 (binnen 6 weken)

RES 2.0

Gemeenteraden/PS RES 2.0 Q4 2023

28-6-2022 16



Vragen

28-6-2022 17



5 Vaststellen algemeen bestuur 2022-2026

1 5.0 beslisnotitie.docx 

BESLISDOCUMENT
algemeen bestuur

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Vergaderdatum 6 juli 2022

Onderwerp Vaststellen algemeen bestuur 2022-2026

Portefeuillehouder H. Bruls 

Opsteller Henk van den Berg

GEVRAAGD
BESLUIT

Vaststellen van het algemeen bestuur voor de Groene Metropoolregio 
Arnhem-Nijmegen.

TOELICHTING Het algemeen bestuur wordt na de gemeenteraadsverkiezing 
opnieuw gevormd. Op grond van artikel 7 heeft een lid van het 
algemeen bestuur zitting in het algemeen bestuur gedurende 
dezelfde periode als het college die het vertegenwoordigt. 

Door de 18 colleges is de aanwijzing van de leden en 
plaatsvervangend leden afgerond. In bijgaand schema zijn de leden 
en plaatsvervangende leden opgenomen.

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

Overzicht leden en plaatsvervangende leden.

FINANCIËLE 
PARAGRAAF

N.v.t. 
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RISICO'S EN 
BEHEERS-
MAATREGELEN

N.v.t.

JURIDISCH
ADVIES

N.v.t.  

AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING

     N.v.t

COMMUNICATIE
ADVIES

Er volgt mededeling op de website van de regio.



1 Overzicht leden en plaatsvervangers Algemeen Bestuur GMR 



6 Kiezen van de leden van het dagelijks bestuur en aanwijzen van de voorzitter en plaatsvervanger 

1 6.0 beslisnotite.docx 

BESLISDOCUMENT
algemeen bestuur

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Vergaderdatum 6 juli 2022

Onderwerp Kiezen van de leden van het dagelijks bestuur en aanwijzen van de voorzitter 
en plaatsvervanger

Portefeuillehouder H. Bruls 

Opsteller Henk van den Berg

GEVRAAGD
BESLUIT

De volgende personen te kiezen als lid van het dagelijks bestuur:
- Burgemeester H. Bruls (Nijmegen)
- Burgemeester L. van Riswijk (Zevenaar)
- Burgemeester N. Kalfs (Lingewaard).

Tot voorzitter aan te wijzen de heer H. Bruls en als plaatsvervanger 
de heer L. van Riswijk.

TOELICHTING Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter en twee leden door en 
uit het algemeen bestuur gekozen (artikel 10). De voorzitter evenals 
zijn plaatsvervanger wordt door het algemeen bestuur uit zijn midden 
aangewezen (artikel 13). De voorzitter is zowel voorzitter van het 
algemeen bestuur als dagelijks bestuur (artikel 14). 

Na het vertrek van wethouder Helga Witjes (Lingewaard) bestond het 
dagelijks bestuur uit twee personen. Gelet op de naderende 
verkiezingen is toen de keuze gemaakt de vacante positie niet in te 
vullen en te wachten tot de samenstelling van het algemeen bestuur 
voor de nieuwe zittingsperiode bekend was.
 
De heren Bruls en Van Riswijk hebben in de vergadering van het 
dagelijks bestuur van 22 juni jl. aangegeven ook deze 
bestuursperiode beschikbaar te zijn als lid van het dagelijks bestuur. 
Als 3e lid van het dagelijks bestuur heeft mevrouw Kalfs, 
burgemeester van Lingewaard, zich gemeld.

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld deze 3 personen te kiezen 
als lid van het dagelijks bestuur 2022-2026.

Ook wordt voorgesteld dhr. Bruls aan te wijzen als voorzitter en dhr. 
Van Riswijk als plaatsvervanger.

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

Geen 
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FINANCIËLE 
PARAGRAAF

N.v.t. 

RISICO'S EN 
BEHEERS-
MAATREGELEN

N.v.t.

JURIDISCH
ADVIES

N.v.t.  

AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING

     N.v.t

COMMUNICATIE
ADVIES

Er volgt mededeling op de website van de regio.
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7 Voordracht bestuurlijke opdrachtgevers 

1 7.0 - Memo Bestuurlijk Opdrachtgever 

Memo

1

Datum : 3 juli 2022

Aan : Algemeen Bestuur 

Van : Samenstellingscommissie

Betreft : Benoemen van de bestuurlijk opdrachtgevers | tussenvoorstel 
Inleiding
Het dagelijks bestuur heeft de 18 colleges gevraagd om kandidaten voor Bestuurlijk 
Opdrachtgeverschap voor de 5 opgaven én leden voor de BOT’s aan te melden. Aanmelden voor 1 juni 
2022. De voortgang van de collegevorming in de gemeenten heeft ertoe geleid dat de commissie niet in 
de gelegenheid was om na 1 juni 2022 te starten met haar werkzaamheden.

De wens bestaat om de periode zonder bestuurlijk opdrachtgevers zo kort mogelijk te houden. Het 
voornemen is, zoals ook al eerder met u gedeeld, op 6 juli de bestuurlijk opdrachtgevers door het AB te 
laten benoemen waarna de vakantieperiode door de nieuwe bestuurlijk opdrachtgevers en de 
samenstellingscommissie gebruikt kan worden om tot een goede bemensing van de BOT’s te komen. 

Proces
De samenstellingscommissie wenst met alle kandidaten een persoonlijk gesprek te voeren om zo mede 
tot een afgewogen voordracht te komen aan uw bestuur. Geconstateerd moet echter worden dat de 
ruimte niet aanwezig was om met de kandidaten voor 6 juli in gesprek re gaan. 

De commissie heeft stilgestaan bij de vraag wat te doen, ook gelet op de behoefte aan bestuurlijke 
sturing van de 5 opgaven. Verder hecht de commissie eraan om uw opdracht zorgvuldig uit te voeren.    

Een gegeven is dat voor 4 van de 5 opgaven één bestuurder heeft aangemeld:
- Groene Groei regio burgemeester C. van Eert (Rheden)
- Ontspannen regio burgemeester A. Schaap (Renkum)

Beide burgemeester opteren voor voortzetting van het bestuurlijk opdrachtgeverschap voor de opgave 
waarvoor zij de afgelopen twee jaar ook bestuurlijke verantwoordelijkheid hebben gedragen.  

- Circulaire regio wethouder T. van Elferen (Nijmegen)
- Verbonden regio wethouder N. Kundić (Arnhem).

Voor de Productieve regio hebben zich twee kandidaten gemeld. 

Tussenvoorstel
De commissie stelt voor om genoemde 4 personen, in afwachting van een formele benoeming op 12 
september, te verzoeken aan de slag te gaan als bestuurlijk opdrachtgever. 
Vanwege het ontbreken van andere kandidaten is het aannemelijk dat de benoeming op 12 september 
als een formaliteit gezien kan worden. Dit neemt niet weg dat de commissie met alle 4 kandidaten, zo 
mogelijk, voor de start van het zomerreces een gesprek wil voeren.

Met de kandidaten voor Productieve regio wenst de commissie als eerste een gesprek te plannen.

Voorgesteld besluit
Vooruitlopend op de te verwachten formele benoeming op 12 september 2022 de volgende bestuurders 
te starten met de werkzaamheden als bestuurlijk opdrachtgever:

- Groene Groei regio burgemeester C. van Eert (Rheden)
- Ontspannen regio burgemeester A. Schaap (Renkum)
- Circulaire regio wethouder T. van Elferen (Nijmegen)
- Verbonden regio wethouder M. Kundić (Arnhem).

Wij vragen u instemming met dit tussenvoorstel. De kandidaten zijn geïnformeerd en stemmen in met dit 
voorstel.



8 Vaststellen van de begrotingswijziging 2022-01 (RES-middelen) 

1 8.0 beslisdocument AB Begrotingswijziging RES.docx 

BESLISDOCUMENT
algemeen bestuur

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Vergaderdatum 6 juli 2022

Onderwerp Begrotingswijziging 2022-1 met 
incidentele bijdrage aan de RES

Portefeuillehouder L. van Rijswijk

Opsteller Lenny Putman, procesregisseur RES 
en Michiel Hustinx, opgavemanager 
Circulaire Regio

Kenmerk

GEVRAAGD
BESLUIT

Vaststellen begrotingswijziging 2022-1 t.b.v. de opgave Circulaire 
Regio/RES

TOELICHTING AB besluit 6 april 2022 
Het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio heeft op 6 april 
2022 ingestemd met het voornemen om de begroting te wijzigen met 
een incidentele gemeentelijk bijdrage van in totaal € 223.000,- in 
2022 voor de Regionale Energiestrategie (RES) 2.0. Het betreft een 
bijdrage van de 16 deelnemende gemeenten aan de RES. Dit is 
conform een unaniem voorstel van het Bestuurlijk Platform Circulaire 
Regio/ RES, d.d. 9 maart 2022. 

Motivatie begrotingswijziging 2022
In 2021 hebben 16 gemeenteraden ingestemd met de RES 1.0 
(aangevuld met moties en amendementen). Daarmee is opdracht 
gegeven voor uitvoering van de RES 1.0 en om te komen tot een 
RES 2.0. De middelen beschikbaar gesteld door het Rijk in 2022 voor 
de regionale uitwerking van de RES en het opstellen van de RES 2.0 
zijn niet toereikend om aan alle regionale afspraken in de RES 1.0 
uitvoering te geven. Met deze extra bijdrage van gemeenten is dit wel 
mogelijk.

Zienswijze
Op 20 april hebben de 16 gemeenten een brief ontvangen met het 
verzoek een zienswijze in te dienen voor 16 juni 2022.

Inhoud zienswijzen
In de ontvangen zienswijzen zijn geen vragen of (inhoudelijke) 
opmerkingen gemaakt met uitzondering van de gemeente Arnhem en 
gemeente Rozendaal. 
De gemeente Rozendaal wenst de middelen voor de RES te putten 
uit het rekeningoverschot 2021. Theoretisch is dat een optie. Evenwel 
hebben de portefeuillehouders al ruim voor de presentatie van de 
jaarcijfers ingestemd met de extra bijdrage van de gemeenten voor 
2022. Verder ontvangen de gemeenten van het Rijk extra middelen 
voor energie en klimaat (zie financiële paragraaf).
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De gemeente Arnhem stelt voor de extra gemeentelijke middelen te 
retourneren wanneer blijkt dat het Rijk voor 2022 toch extra middelen 
beschikbaar stelt waardoor het regionale budget meer dan toereikend 
wordt. 

Stemmenverhouding. 
Op grond van 8 van de Gemeenschappelijk Regeling worden 
besluiten over, van, voor begroting en jaarrekening gekomen met een 
gekwalificeerde meerderheid (stemmen en inwoners). Deze 
meerderheid is, op grond van de ontvangen zienswijzen, aanwezig bij 
dit besluit aanwezig.

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

• zienswijzen

FINANCIËLE 
PARAGRAAF

De regio ontvangt in 2022 vanuit het Rijk € 502.345,- (meicirculaire 
2022) voor het regionale RES-proces. De gemeente Nijmegen 
ontvangt dit bedrag namens de regio en maakt dit bedrag over aan 
de GMR. 

Bij de voorliggende begrotingswijziging 2022 is rekening gehouden 
met bovengenoemde Rijksbijdrage. De voorliggende 
begrotingswijziging voor 2022 betreft een bijdrage van gemeenten, na 
rato van inwoneraantal, samen € 223.000,- 

Extra energie en klimaatmiddelen gemeenten
In 2022 krijgen gemeenten meer uitvoeringsmiddelen voor klimaat- 
en energiebeleid. Voor de RES-gemeenten in de regio betreft het in 
totaal € 4.973.355,- extra energie en klimaatmiddelen. Dit is 
opgenomen in de meicirculaire 2022.
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RISICO'S EN 
BEHEERS-
MAATREGELEN

Er zijn geen nieuwe risico's ten opzichte van het voorstel/ 
besluit in april. 

Het is van belang nu tot besluitvorming te komen om plannen in 
het kader van de RES (elektriciteit, warmte en infra) tijdig uit te 
voeren. Uitstel heeft o.a. gevolgen voor het tijdig realiseren van 
de 1,62 TWh en het oppakken van de vraagstukken die spelen 
in het kader van de netinfrastructuur (netcongestie). De 
problematiek daarvan is de afgelopen weken en maanden 
urgenter en complexer geworden. Niet alleen voor de 
duurzame. 

JURIDISCH
ADVIES
energieopgave

N.v.t.

AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING

Op meerdere momenten heeft zowel ambtelijke in werksessies en op 
het ambtelijk platform circulaire regio (APCR) als bestuurlijk op het 
bestuurlijk platform circulaire regio (BPCR) afstemming plaats 
gevonden. Gemeenten zijn in de gelegenheid gesteld om een 
zienswijze in te dienen.

Gemeente Raadsbesluit Zienswijze

Arnhem 15 juni Akkoord met de
Begrotingswijziging, 
wens restitutie bij extra 
middelen Rijk

Berg en Dal 23 juni Er wordt geen 
zienswijze ingediend

Beuningen 12 juli Akkoord
Doesburg 29 juni  ?
Druten 30 juni Akkoord 
Duiven 7 juni Akkoord
Heumen  - Er wordt geen 

zienswijze ingediend
Lingewaard College heeft 

Raadsinformatiebrief 
gestuurd

Er wordt geen 
zienswijze ingediend.

Nijmegen 8 juni Akkoord
Overbetuwe 21 juni Akkoord
Renkum  ?
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Rheden Wordt door raad 
behandeld na het 
reces

 

Rozendaal 31 mei Akkoord
Westervoort 13 juni Akkoord 
Wijchen 23 juni Akkoord
Zevenaar 14 juni Akkoord

 
(Stand per 28 juni 2022)

COMMUNICATIE
ADVIES

Communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen. Dit besluit 
vraagt geen extra communicatie.



8.1 Zienswijzen RES

1 1 - Gemeente Arnhem 



1 2 - Gemeente Beuningen 

Gemeente ë* Beuningen

Dagelijks Bestuur Groene Metropoolregio 
Nijverheidsweg 2a
6662 NG ELST

Datum
Kenmerk
Kenmerkcode
Uw contact
Telefoon
Onderwerp

27 JUN 2022
UI22 03311
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIl
Gijs Jansen 
14 024
Zienswijze begrotingswijziging Groene Metropoolregio - Circulaire Regio/RES

Geacht bestuur,

Op 20 april ontvingen wij uw brief waarin u onze gemeenteraad de mogelijkheid geeft een 
zienswijze in te dienen met betrekking tot de opgave Circulaire Regio/RES. In deze brief leest u 
onze reactie daarop. Deze reactie sturen wij u alvast toe onder voorbehoud van vaststelling door de 
gemeenteraad op 12 juli.

RES 1.0
Vanaf 2019 is er van, voor en door de regio hard gewerkt om de Regionale Energiestrategie 
Arnhem-Nijmegen vorm te geven. Het resultaat, de RES 1.0, was een ambitieus document waarin 
we als regio onze klimaatambities laten zien. Het college van Beuningen onderstreept het belang 
van de RES. Samenwerking op regionaal niveau is cruciaal om de ambitie te laten slagen 
bijvoorbeeld als het gaat om ruimtelijke inpassing en systeemefficiëntie op het net. Onderwerpen 
die op dit moment worden meegenomen in de planMER die wordt opgesteld voor de RES 2.0.
Wij staan daarom positief tegenover de begrotingswijziging en de extra bijdrage die gevraagd wordt. 
Wel plaatsen we twee opmerkingen.

Budget afweging plannen RES
Voor Beuningen geldt dat we binnen de huidige begroting ruimte hebben om deze extra bijdrage te 
financieren. Daarmee lopen we op dit moment geen financieel risico en hebben we dekking kunnen 
vinden. Dit houdt niet in dat wanneer er structureel een extra bijdrage gevraagd wordt, hier de 
financiële dekking altijd voor gevonden kan worden. Aangegeven is dat voor de RES 1.0 geen 
budgetoverweging is gemaakt. Wij vragen de Circulaire Regio om voor het komende proces van de 
RES hier kritisch naar te kijken en te bepalen of een dergelijke overweging niet mogelijk is. Dit leidt 
tot realistische ambities en afspraken die we samen waar kunnen maken.

Postadres: Gemeente Beuningen, Postbus 14,6640 AA Beuningen 
Bezoekadres: van Heemstraweg 46, 6641 AE Beuningen 
Telefoon: 14 024, Telefax: 024 - 6778078 
E-mail: gemeente@beuningen.nl, Internet: www.beuningen.nl 
IBAN: NL55 BNGH 0285 0010 78, BIC: BNGHNL2G



Gemeente s* Beuningen

Groene Metropoolregio en het Rijk
Wij begrijpen dat een deel van het huidige tekort voortkomt uit de onduidelijkheid vanuit het Rijk. 
Dat brengt een onzekerheid met zich mee waar we nu eenmaal mee om moeten gaan. Wel vragen 
we u uitdrukkelijk om het Rijk te blijven attenderen op het feit dat heldere en duidelijke 
financieringsmiddelen cruciaal zijn om dit regionale proces goed in te vullen. Zonder die helderheid 
en meerjarige planning is het onmogelijk om een juiste en gezonde basis te houden voor de RES. 
Ook het proces zal op kwaliteit inleveren. Dat is juist voor de energietransitie en de (ruimtelijke) 
impact daarvan op onze inwoners ontzettend belangrijk.

We zien het proces om te komen tot de RES 2.0 met vertrouwen tegemoet en zijn benieuwd naar de 
stappen die zijn gezet na de RES 1.0.

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders

Dyanne Koeken 
secretaris

Dtumne Bergman 
□i/rgemeester
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Uw brief van Uw kenmerk Behandeld door  

20 april 2022 2022-GMDB-30 D. (Dylan) van Dijk  
Bijlage  
 

Verzenddatum van deze brief Ons kenmerk 

 097715 

 

Aan het Algemeen Bestuur van de Groene Metropoolregio  

Arnhem-Nijmegen 

Drs. H.M.F. Bruls 

Nijverheidsweg 2a 

6662 NG Elst  

 

Datum Onderwerp 
30 juni 2022 Begrotingswijziging 2022-01 Circulaire Regio RES 

 

Geacht bestuur, 
 
Op 20 april heeft u ons de begrotingswijziging Circulaire Regio en de zienswijzebrief van de Groene 
Metropoolregio aan de Gemeenteraad toegestuurd.  
 
Allereerst willen wij onze waardering uitspreken over hoe u een bijdrage levert aan de Regionale 
Energie Strategie. Wij waarderen dat u, ondanks de tegenvallende Rijksbijdrage, een 
Uitvoeringsplan (UVP) heeft opgesteld dat recht doet aan de opgave en de kostenstijging voor 
gemeenten in 2022 beperkt tot 30ct per inwoner.  
 
Wel willen wij onze zorgen uitspreken over de beperkte bijdrage van het Rijk aan de begroting. De 
energietransitie is een gezamenlijke opgave, die zowel een eigen inspanning en 
verantwoordelijkheid vraagt als voldoende middelen en bevoegdheden vanuit het Rijk. Wij 
verzoeken u daarom om sterker in te zetten op een actieve lobby richting Den Haag om de 
benodigde Rijksbijdrage voor de RES vrij te maken voor 2022 en verder.  
 
Ook verwachten wij van u, dat u ons zo snel mogelijk informeert wanneer er alsnog financiële 
middelen voor de RES beschikbaar worden gesteld vanuit het Rijk.  
 
Met in achtneming van bovengenoemde punten zijn wij akkoord met de begrotingswijziging met 
een totale bijdrage aan de RES van € 223.000,- (30ct per inwoner) in 2022'.  
 
Met vriendelijke groet, 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM 

de griffier, de voorzitter, 

  

J (Juul). Cornips A.M.J. (Agnes) Schaap 
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6662 NG  Elst 

 

 
 
 
datum : 14 juni 2022 
zaaknummer : Z/22/093894 /201562757 
onderwerp : Zienswijzebrief gemeenteraad concept begroting 2023-2025 

GMR Arnhem-Nijmegen en begrotingswijziging 2022 
contactpersoon : Dionne Tan/Freddy Blommers 
 
 
 
Beste leden van het dagelijks bestuur, 
 
 
De gemeenteraad heeft kennis genomen van de voorstellen van het AB van de 
Gemeenschappelijke Regeling Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR Arnhem-
Nijmegen). De gemeenteraad heeft in het najaar van 2021 beslist over de deelname aan de vijf 
opgaven; te weten Verbonden regio, Productieve regio, Circulaire regio, Ontspannen regio en 
Groene groeiregio. De gemeenteraad ziet met genoegen dat de opgaven uitgewerkt zijn in de 
voorliggende begroting. 
 
Onze inwoners worden met veel prijsstijgingen geconfronteerd. Een verhoging van de bijdrage 
per inwoner door uitbreiding van de opgaven is op dit moment niet uit te leggen. De 
gemeenteraad is daarom van mening dat de stijging beperkt moet blijven tot de correctie voor 
inflatie. Dit past ook binnen de gemaakte afspraken. Een verdere stijging van de gemeentelijke 
bijdrage voor het uitbreiden van de opgaven aan de GMR Arnhem-Nijmegen is bespreekbaar 
op het moment dat de Rijksgelden een feit zijn.  
 
De gemeenteraad spreekt zich uit tegen de verhoging van de inwonerbijdrage per 2023, met 
uitzondering van de indexatie van deze bijdrage. De incidentele verhoging van het budget van 
de RES is een eerder aangenomen voorstel, waarvan de uitwerking vorm heeft gekregen. De 
gemeenteraad legt zich neer bij die incidentele verhoging van de bijdrage in 2022 voor de 
uitvoering van de regionale afspraken van de RES. 
 
De gemeenteraad acht het passend om de Regionale agenda en de daarbij behorende 
begroting voor maximaal twee jaar vast te stellen, te weten voor de jaren 2023 en 2024. In de 
komende twee jaar kan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groene Metropool de 
regeling aanpassen aan de Wet tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen die op 
1 juli 2022 van kracht is. Nadat de regeling is aangepast en de gewijzigde regeling is 
vastgesteld door alle raden, kan in 2024 de Regioagenda worden voorgelegd aan de raden. De 
raden kunnen vervolgens op basis van de positie die zij in de nieuwe regeling hebben gekregen 
en mede op grond van de tussentijdse resultaten van de GMR een besluit nemen over het 
vaststellen van de Regioagenda voor de jaren vanaf 2025 en de looptijd van die Regioagenda. 
 
 

Gemeente Westervoort 

Dorpsplein 1 
Postbus 40 
6930 AA Westervoort 
 
(026) 317 99 11 
gemeente@westervoort.nl 
www.westervoort.nl 



 

 

 
In de komende periode blijft onze raad nauw betrokken bij de GMR Arnhem-Nijmegen en zullen 
wij de ontwikkelingen en vervolgvoorstellen met belangstelling tegemoet zien. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
mr. M. Smits-Jansen drs. A.J. (Arend) van Hout 
griffier voorzitter 
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E info@overbetuwe.nl  www.overbetuwe.nl  NL03BNGH0285092030  
KvK nummer 51178567 Btw nr NL809032375B01

DB Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen
 

Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Verzonden d.d.
   2022-015709 21 juni 2022
Onderwerp: Behandeld door Telefoonnummer Bijlage(n)
 Zienswijze verhoging bijdrage RES S. van Eldik 06-48120508  

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Op 22 en 23 februari 2022 hebben we een verzoek van de GMR ontvangen waarin een 
begrotingswijziging van € 0,30 per inwoner wordt voorgesteld voor het onderdeel ‘circulaire regio’ 
voor 2022. Dit is voor de uitvoering van de in 2021 vastgestelde Regionale Energie Strategie (RES 
1.0) en actualisatie naar RES 2.0. We staan positief tegenover deze verhoging en gaan hiermee 
dan ook akkoord.

Hoogachtend,

de raad,
de griffier,

drs. D.E. van der Kamp

de voorzitter, 

Patricia Hoytink-Roubos
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BESLISDOCUMENT
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Onderwerp Jaarstukken Groene Metropoolregio 2021

Portefeuillehouder Lucien van Riswijk (dagelijks bestuur)

Opsteller Christof Kerkhof (controller)

Kenmerk -

GEVRAAGD
BESLUIT

Vaststellen jaarstukken 2021 met daarin opgenomen het voorstel 
resultaatbestemming 2021.

TOELICHTING De jaarstukken 2021 zijn de eerste inhoudelijke en financiële 
verslagen van de Groene Metropoolregio en betreffen het opbouwjaar 
van de organisatie.

De jaarstukken 2021 bestaan uit: 
- Jaarverslag – voor de inhoudelijke verantwoording van het 

regiobureau en de vijf opgaven; 
- Jaarrekening – de verantwoording van financiële resultaten.

De jaarrekening 2021 heeft een resultaat van € 331.012 positief.

De jaarstukken 2021 zijn onderdeel van de zienswijzeprocedure van 
onze gemeenschappelijke regeling. De 18 deelnemende gemeenten 
hebben tot en met 24 juni 2022 hun zienswijze kunnen geven op de 
jaarstukken.

Alle achttien deelnemende gemeenten hebben geen bezwaren tegen 
het vormen van een algemene reserve van € 100.000, - (conform art. 
31 lid 8 van de gemeenschappelijke regeling).

Daarnaast blijkt uit de ontvangen zienswijzen, dat een meerderheid 
van de gemeenten instemt met het vormen van een 
bestemmingsreserve ten bedrage van € 231.012 ten behoeve van het 
versterken van het regiobureau en de opgaven.
Vier gemeenten (Duiven, Rozendaal, Westervoort, Zevenaar) hebben 
zich expliciet uitgesproken tegen de vorming van de 
bestemmingsreserve.

In bijgevoegde memo “Onderbouwing inzet rekeningresultaat 2021” 
van het dagelijks bestuur, is uiteengezet hoe deze reserve dit jaar zal 
worden ingezet.



GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

U ontvangt van ons de jaarstukken 2021. Hierin zijn opgenomen:
- Het jaarverslag 2021 met daarin de inhoudelijke 

verantwoording van het regiobureau en de vijf opgaven;
- De jaarrekening waarin de baten en lasten van het 

regiobureau volledig zijn verantwoord en deels de uitgaven 
van de opgaven zijn opgenomen. Het betreft de uitgaven die 
in de administratie van de Groene Metropoolregio in 2021 zijn 
geregistreerd;

- Controleverklaring accountant.

Verder bieden wij u aan:
- Memo “Onderbouwing inzet rekeningresultaat 2021”;
- Overzicht zienswijzen gemeenten jaarrekening 2021.

FINANCIËLE 
PARAGRAAF

In de controleverklaring van de onafhankelijke accountant (Astrium) 
oordeelt zij dat de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een 
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van de financiële 
huishouding van de Groene Metropoolregio Arnhem – Nijmegen per 
31 december 2021 geeft en dat deze in overeenstemming met het 
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 
is.
En stellen zij dat dat de verantwoorde baten en lasten en ook de 
balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde 
aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met 
de begroting en met de relevante wet- en regelgeving.

RISICO'S EN BEHEERS-
MAATREGELEN

Zie de financiële paragraaf.

JURIDISCH
ADVIES

Niet van toepassing.



GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

 

AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING

Alvorens de jaarstukken aan het algemeen bestuur voor te leggen ter 
vaststelling heeft de zienswijzeprocedure plaatsgevonden.

COMMUNICATIE
ADVIES

Na vaststelling door het algemeen bestuur zullen de jaarstukken 
gepubliceerd worden via reguliere kanalen (nieuwsbrief).  Conform de 
geldende regelgeving worden de jaarstukken aangeboden aan de 
colleges van de provincies Gelderland en Limburg. Daarnaast 
ontvangen het Centraal bureau voor de Statistiek en de Kamer van 
koophandel een kopie.
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Voorlopige jaarrekening en jaarverslag vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de 

Groene Metropoolregio op 23 maart 2022. 

 

Voorlopige jaarrekening en jaarverslag besproken in de vergadering van het algemeen bestuur van de 

Groene Metropoolregio op 6 april 2022. 

 

Definitieve jaarrekening en jaarverslag vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 

de Groene Metropoolregio op 6 juli 2022. 
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Voorwoord 

 

Hierbij bieden wij u de jaarstukken aan van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, de 

versterkte regionale samenwerking van 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen.  

 

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De indeling van de jaarstukken volgt de 

opgavegerichte samenwerking: 5 integrale opgaven naast de verantwoording van de regio-

organisatie.  

 

Het eerste jaar, 2021, stond in het teken van de opbouw van de regio-organisatie. In dit opbouwjaar is 

veel werk verricht en heeft de organisatie vorm gekregen. Het opgestelde bedrijfsplan bleek een 

goede basis. Maar werkenderwijs werd ook duidelijk dat andere accenten nodig zijn om de regionale 

samenwerking effectief te kunnen ondersteunen, zoals investeringen in bedrijfsvoering en 

personeelszaken. Tegelijkertijd is in de 5 integrale opgaven, in 2021 veelal met beperkte middelen, 

gewerkt aan de speerpunten van de 5 opgaven.   

 

Uit de jaarrekening blijkt dat de daadwerkelijke baten en lasten over 2021 van het regiobureau 

respectievelijk € 3.010.218 en € 2.679.206 bedragen. Dat levert een voordelig resultaat van  

€ 331.012 op.   

 

Bestemming resultaat  

We stellen voor om € 100.000 toe te voegen aan de algemene reserve (conform artikel 31 lid 8 van de 

gemeenschappelijk regeling) en € 231.012 toe te voegen aan een te vormen bestemmingsreserve. En 

daarmee niet, naar rato, terug te storten aan de deelnemende gemeenten. 

 

Omdat in 2020 het besluitvormingsproces vertraging heeft opgelopen, startten we in 2021 later dan in 

de begroting 2021 was voorzien. Door deze vertraging moeten we de opbouw van de organisatie in 

2022 afmaken. 

En, deze bestemmingsreserve stelt de regio in staat om uitvoering te geven aan initiatieven die na de 

vaststelling van de regionale agenda 2022 (juli 2021) zijn ontstaan binnen de integrale opgaven. 

Voorbeelden hiervan zijn de position paper logistiek, het groen-blauw raamwerk en kwartiermaken 

voor circulair bouwen. Met extra middelen uit de bestemmingsreserve zijn we in staat de positieve 

energie die binnen de regio is ontstaan, vast te houden. 

 

 

Elst, maart 2022  

Dagelijks bestuur Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 
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1. Jaarverslag 

1.1. Inleiding 

Dit is het eerste jaarverslag van de versterkte samenwerking in de regio Arnhem-Nijmegen. De 

gezamenlijke ambitie van de 18 deelnemende gemeenten is als volgt verwoord in de visie: 

• We positioneren ons als dé groene metropoolregio van Nederland, 

• We profileren ons als dé (inter)nationale circulaire topregio 2050, 

• We werken samen aan de ontspannen groeiregio in balans. 

 

Op grond van artikel 31 van de regeling legt de Groene Metropoolregio verantwoording af over het 

algemene deel, het regiobureau, en de realisatie van de 5 integrale opgaven. 

 

Voor het jaar 2021 is een summiere begroting door het algemeen bestuur vastgesteld (februari 2021). 

Door de deelnemende gemeenten werd via de inwonerbijdrage de middelen voor het regiobureau 

bijeengebracht. De 5 opgaven werkten elk met een eigen begroting waarvoor de benodigde middelen 

bij de gemeenten werden gecollecteerd (dan wel via partners werden ontvangen). De 5 

opgavebegrotingen waren niet opgenomen in de begroting 2021 Groene Metropoolregio. Deze 

jaarrekening en jaarverslag geven verantwoording over de totale financiële wandel van de Groene 

Metropoolregio, dus inclusief de 5 opgaven.  

 

1.2. Programmaverantwoording 

1.2.1 Organisatie  

 

In het bedrijfsplan, dat door de Stuurgroep Regionale Samenwerking, in september 2020 is 

aangeboden aan de gemeenten, is de regio-organisatie helder beschreven.  

 

In 2021 zijn het regiobestuur (algemeen en dagelijks bestuur), netwerkdirectie, 

Regioagendacommissie en regiocoördinatorenoverleg gestart. Deze gremia komen inmiddels via een 

vast ritme bijeen.  
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In een informele bijeenkomst heeft het algemeen bestuur in het vierde kwartaal teruggekeken op de 

eerste 9 maanden van de regionale samenwerking en haar rol hierbij. In dit overleg hebben zij 

besloten af te zien van de evaluatie-opdracht die in de regeling is opgenomen (artikel 36.2). De 

conclusies van dit overleg zijn vastgelegd in een voortgangsbrief aan de deelnemende gemeenten.  

 

Iedere opgave heeft in 2021 haar organisatie opgebouwd. Het bestuurlijk opgaveteam (BOT), 

bestaande uit een bestuurlijk opdrachtgever en een beperkt aantal bestuurders uit de 18 colleges, 

vormt het centrale hart van de opgave. Het BOT wordt bijgestaan door een ambtelijk opdrachtgever en 

de opgavemanager. Procesondersteuning wordt verzorgd door een procesondersteuner. Op onze 

website is informatie beschikbaar over de structuur van de opgaven. 

 

1.2.2 Regiobureau  

Uitgangspunt van de versterkte samenwerking is de regionale agenda 2022 en een regiobureau dat 

deze samenwerking faciliteert. Dit vraagt om een bureau dat altijd acteert vanuit de bedoeling: visie en 

opgaven. Het regiobureau is een netwerkorganisatie bij uitstek. Gekozen is voor een compact 

regiobureau. In 2021 zijn de functies op het regiobureau ingevuld en vastgelegd in een functiehuis. De 

opdracht voor 2021 is hiermee afgerond. De doorontwikkeling en verdere optimalisering van formatie 

en bedrijfsprocessen vraagt aandacht in 2022. 

Met ingang van september 2021 heeft het regiobureau haar eigen kantoor in Elst kunnen betrekken.  

 

1.2.3 Profilering, positionering en lobby 

2021 stond voor Public Affairs in het teken van het doorontwikkeling van de lobbyagenda met de 

nieuwe regionale opgaven richting het Rijk en Brussel. Bovendien is ook de gezamenlijke wens 

opgepakt om de samenwerking met Duitse partners in regionaal verband te versterken. Vanwege 

corona zijn veel daadwerkelijke public affairs-activiteiten afgelopen jaar digitaal georganiseerd. Dit 

leidt tot minder kosten maar ook minder effect, bijvoorbeeld in EU-projecten waar de regio zelf bij 

betrokken is.  

Naast directe betrokkenheid bij EU-projecten, zorgen de Europese activiteiten ook indirect voor meer 

regionale ontwikkeling met behulp van EU-fondsen. De regio is zelf betrokken bij aanvragen maar pleit 

ook voor de goede aansluiting van EU-fondsen bij het profiel van de regio. Ook zorgen we voor goede 

Europese partners. Er is in totaal € 479,5 miljoen aan Europese fondsen geland bij partijen binnen de 

regio van 2014 tot 1 juli 2021. 

 

Resultaat Rijk 
In 2021 is de lobbyagenda richting het Rijk ontwikkeld, gepresenteerd en deels uitgevoerd. Voor de 

ontwikkeling is gewerkt aan een quickscan ‘Haagse zichtbaarheid’, interviews en het komen tot 

lobbydoelen en -plannen. Omwille van dit ontwikkeltraject is ervoor gekozen de Public Affairs-adviseur 

voor Den Haag pas na de zomer te laten starten, wat kosten heeft bespaard.   

 

Enkele highlights Rijk 
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen zijn meerdere bijeenkomsten met kandidaat 

Kamerleden georganiseerd, zoals in januari op het thema energie/RES/Connectr. Ook is er samen 

met een grote alliantie ingezet op plannen van het nieuwe kabinet op de A12-spoorcorridor. Dit heeft 

geleid tot Kamervragen en een breed aangenomen motie. Daarnaast heeft de regio actief contact 

gezocht met Kamerleden over het initiatief ‘groen in en om de stad’. Dit heeft ertoe geleid dat in het 

MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) ook afspraken over groen en 

landschap komen, wat het Verstedelijkingsakkoord dichterbij brengt. De integrale lobbyagenda wordt 

gebruikt voor inzet van alle opgaven voor het in 2022 af te sluiten Verstedelijkingsakkoord. En is inzet 

bij Kamerdebatten over bijvoorbeeld de BZK- begroting, wonen, landschap en verstedelijking.  
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Resultaat Bureau Brussel  
Met digitale aanwezigheid heeft de regio onverminderd ingezet op Europese profilering, positionering 

en projecten met name over circulair, energy, duurzame mobiliteit en health. Een klein aantal 

Europese projecten is goedgekeurd, beperkter door het opstartjaar van de nieuwe EU programma-

periode en beperktere samenwerkingskansen in Brussel door de coronamaatregelen.   

 

Enkele resultaten: 

• De verbetering van de A12 spoorcorridor voor personenvervoer is onder de aandacht 

gebracht van de Europese Commissie, die deze verbetervoorstellen steunt. 

• We zijn als regio, via de gemeente Arnhem, lid geworden In het Europees waterstofnetwerk 

en ook actief. De regio is betrokken bij projectvoorstellen om de waterstofeconomie te 

versnellen. 

• De profilering als circulaire topregio gaat onverminderd door en er is een project goedgekeurd 

dat bijdraagt aan het circulair bouwen van station Nijmegen. 

• Intensiveren van de betrokkenheid bij het Europese Health netwerk, dit heeft geresulteerd in 

de toekenning van een project ‘Topfit’, samen met Papendal en Ziekenhuis Rijstate. 

 
Resultaat Duitsland 
In april een adviseur Public Affairs begonnen, die zich richt op de relatie met Duitsland. De 

samenwerking met Duitse partners is in regionaal verband nog in een ontwikkelfase. De eerste 

gesprekken met Duitse regioverbanden, Euregio en provincie zijn gevoerd. Dit o.a. met zicht op de 

nieuwe INTERREG periode die in 2022 van start gaat en kansen voor projectontwikkeling biedt.  

 

1.2.4 Ontmoeting en communicatie 

Op 16 april stonden we stil bij de start van de Groene Metropoolregio tijdens een, vanwege corona, 

online evenement. In een gevarieerd programma kwam het beste van de regio aan bod. De vijf 

opgaven werden uitgelicht in een korte film en tijdens gesprekken met bestuurders. 

 

Ontmoeting is een belangrijk thema bij de versterkte regionale samenwerking. De coronabeperkingen 

hebben de ontmoetingen het afgelopen jaar niet eenvoudig gemaakt. We hebben moeten zoeken naar 

een goed digitaal format voor de Regio Overleg(t) en Regio Ontmoet.  

 

De verbinding met elkaar en de regionale opgaven kent vele facetten. Het werken met integrale 

opgaven maakt dat de opgaven vaak portefeuille-overstijgend zijn. Het contact en de betrokkenheid 

van alle collegeleden bij de regionale ambitie en opgaven is daarom essentieel.  

Ontmoeting is de eerste stap naar betrokkenheid. Het regiobureau heeft de verschillende regionale 

ontmoetingen en vergadermomenten actief onder de aandacht gebracht van bestuurders en 

ambtelijke ondersteuning, met daarbij de nadrukkelijke uitnodiging aan alle collegeleden om deel te 

nemen aan de regionale activiteiten.  

 

Met regelmaat is een digitale nieuwsbrief over de Groene Metropoolregio verschenen. In deze nieuws-

brief berichten we over actuele zaken vanuit de opgaven en de regionale samenwerking tussen 18 

gemeenten. 

 

1.2.5 The Economic Board 

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is op grond van de regeling bevoegd subsidie te 

verlenen aan The Economic Board (TEB). Deze bevoegdheid is een voortzetting van de subsidiering 

zoals die onder het Gemeenschappelijk Orgaan, door de gemeente Arnhem, plaatsvond. Veertien 

gemeenten heb besloten de subsidiering aan TEB voor de periode 2021-2025 voort te zetten. De 

subsidie wordt jaarlijks bij een subsidiebesluit verleend op basis van een aanvraag en wordt in twee 

termijnen uitbetaald. De verantwoording van de subsidie vindt plaats voor 1 april van het daarop-

volgende jaar door het aanbieden van een jaarrekening, jaarverslag en een goedgekeurde 

accountantsverklaring, op basis waarvan de vaststelling van de subsidie volgt. 
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1.2.6 Beleidsindicatoren 

1. Formatie   

De begrote formatie volgens het bedrijfsplan 2021 is 11,6 fte. In 2021 is deze formatie grotendeels 

ingehuurd en pas vanaf 1 september 2021 is er personeel in dienst van de Groene Metropoolregio 

gekomen.  

 

2. Bezetting  

De werkelijke bezetting op 1 januari 2021 was 0,0 fte, op 31-12-2021 2,78 fte. 

 

3. Externe inhuur  

Tijdens de opbouwfase is, zoals onder punt 1 genoemd, een groot gedeelte van de formatie 

ingehuurd. Totaal van deze inhuur voor het regiobureau bedroeg 10,4 fte. Deze mensen zijn, op een 

enkele uitzondering na, per 1 januari 2022 in dienst van de Groene Metropoolregio gekomen. 

 

De personeelskosten van de opgavemanagers (4,8 fte) zijn opgenomen in de begrotingen van de 

opgaven. In 2021 is hierop een uitzondering gemaakt en zijn de kosten van vier van de vijf opgaven 

ten laste van het regiobureau geboekt. Alleen de Verbonden regio heeft de salariskosten van de 

opgavemanager binnen de opgave geboekt. 

 

Binnen de opgaven wordt gebruik gemaakt van speerpuntcoördinatoren. Dit is in de regel een mede-

werker van een deelnemende gemeente die zich parttime inzet voor de Groene Metropoolregio. In 

2021 had de Groene Metropoolregio zelf geen contracten met deze speerpuntcoördinatoren, dit liep 

via de gemeenten. Vanaf 2022 worden er binnen de opgaven detacheringscontracten afgesloten met 

diverse gemeenten. 

 

1.2.7 Vennootschapsbelasting 

1. Bedrag voor de heffing voor de Vennootschapsbelasting.   

In artikel 25, lid 1, onder b, (BBV) wordt gevraagd het bedrag voor de heffing voor de 

vennootschapsbelasting te vermelden. Dit is voor Groene Metropoolregio niet van toepassing. 

 

2. Inzicht in het gebruik van het geraamde bedrag voor onvoorzien. 

In art. 25, lid 1, onder c, (BBV) wordt gevraagd om in de programmaverantwoording het gebruik 

van het geraamde bedrag voor onvoorzien op te nemen. In de begroting 2021 is niets geraamd. In 

de realisatie is dus ook geen bedrag opgenomen. 

 

1.3. Regionale agenda – de opgaven 

In de regionale agenda zijn de ambities van de vijf opgaven van de Groene Metropoolregio vast-

gelegd. Hieronder worden de behaalde doelen per opgave besproken. Aangezien alleen de financiële 

administratie van de circulaire regio in 2021 aan de Groene Metropoolregio is overgedragen, kent 

alleen deze opgave een financiële verantwoording. 

 

Aangezien in het vierde kwartaal van 2021 ook kosten voor de opgaven via de administratie van de 

Groene Metropoolregio zijn geregistreerd en betaald, kan het voorkomen dat deze uitgaven niet aan 

het Bestuurlijk Opgaveteam (BOT) zijn gepresenteerd. 

 

1.3.1 Verbonden regio 

Begin 2019 hebben de portefeuillehouders Mobiliteit aangegeven maximaal te willen inzetten op een 

structurele mobiliteitsaanpak, waarbij de regio een belangrijke speler binnen het publiek/private 

netwerk kan (c.q. moet) zijn. Hiervoor is naast een eenduidige inhoudelijke aanpak ook capaciteit en 

financiering essentieel. Het regionaal Mobiliteitsfonds wordt gevoed met een gemeentelijke bijdrage 
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van € 1,30 per inwoner. Bestuurlijk zijn de gemeenten akkoord gegaan dat de niet bestede middelen 

van 2020 (€ 274.000) werden overgeheveld naar 2021.  

 

Vijftien van de achttien gemeenten hebben hun bijdrage overgemaakt naar het Mobiliteitsfonds. Drie 

gemeenten hebben aangegeven in 2021 niet in staat te zijn om een financiële bijdrage te leveren. 

Daardoor is het beschikbare budget in de loop van 2021 met € 93.000 naar beneden bijgesteld. 

Uiteindelijk was in 2021 een bedrag van € 1,2 miljoen beschikbaar. Een groot deel van onze opgaven 

en agenda 2021 hebben we weten te realiseren of hebben we in gang gezet. In totaal is een bedrag 

van ongeveer € 1,1 miljoen uitgegeven of verplicht.  

 

Een aantal processen lopen door in 2022 (denk aan de Zuid- en Westflank Nijmegen, A12 corridor, 

Verkenningen rondom Fietsen en verkeersveiligheid, de lobby rondom spoor). Ook zijn er een aantal 

projecten die vanwege COVID-19 zijn getemporiseerd (hub Zevenaar-Oost, A50-aanpak). Sommige 

projecten zijn achtergebleven qua financiële uitgaven. Enerzijds doordat we pas in de loop van 2021 

de benodigde capaciteit hebben weten in te vullen, anderzijds doordat er nog geen definitieve 

financiële afspraken met onze partners (o.a. Rijkswaterstaat, provincie Gelderland) zijn gemaakt over 

een financiële bijdrage. Dit speelt met name bij de A12 Liemers en de gebiedsgerichte aanpak A325. 

Zo hebben we bijvoorbeeld wel veel tijd en energie gestoken in de lobby van een robuuste 

spoorcorridor A12 en de goederenroutering Oost-Nederland. Maar heeft dit tot minder financiële 

uitgaven geleid dan vooraf ingeschat. Bij het speerpunt Slim & Schoon Onderweg hebben we gewacht 

met het uitvoeren van het project logistiek, totdat de position paper logistiek gereed is. Deze is begin 

2022 in concept opgeleverd, waardoor vertraging in de uitvoering is ontstaan. 

 

Ook de mobiliteitsconsequenties rondom de Verstedelijkingsstrategie waren een belangrijk thema in 

2021. In 2021 hebben we niet alleen de samenwerking tussen de gemeenten versterkt, maar ook met 

onze partners (Rijk, provincie en bedrijfsleven). Dit heeft er soms toe geleid dat we als regio niet 

alleen staan voor een financiële bijdrage aan bijvoorbeeld een verkenning. Onder andere bij het 

opstellen van het multimodaal model heeft de provincie Gelderland het voortouw genomen en 

financiert de regio een deel van de kosten. 

 

De benodigde capaciteit en bedrijfsvoering is grotendeels verplicht. Het betreft hier het contract met 

de opgavemanager en de ondersteuning voor o.a. de bedrijfsvoering, maar ook de contracten met de 

5 speerpuntcoördinatoren. Het niet bestede budget komt doordat de speerpuntcoördinator hubs en 

knooppunten pas eind 2021 is begonnen. Wij hebben in 2021 de Hogeschool Arnhem Nijmegen 

(HAN) gevraagd om een position paper Logistiek te schrijven.  

 

Gebiedsgerichte corridors: Wij hebben Goudappel opdracht gegeven de Zuidflank van Nijmegen te 

onderzoeken. Verder zijn wij opdrachtgever geweest voor het opstellen van het multimodaal 

netwerkmanagementkader (verkeersmanagement) en hebben wij kosten gemaakt in het kader van de 

lobby A12 spoorcorridor. Ook hebben wij bijgedragen aan een studie naar de problematiek van het 

spoorwegemplacement Arnhem. 

 

Aantrekkelijk fietsnetwerk: Veel aandacht hebben wij in 2021 geschonken aan het opstellen van de 

regionale agenda van potentiële projecten en de relatie met het Nationaal/provinciaal Toekomstbeeld 

Fiets. Verder is in 2021 opdracht verleend aan bureau van Uum om de Westflankroute tussen 

Nijmegen-Elst en Arnhem te positioneren in een breder perspectief en toe te werken naar een 

mogelijke investeringsbeslissing. Eind 2021 is opdracht verleend om de snelle fietsroute tussen 

Arnhem-Huissen te verkennen.  

 

Hubs en Knooppunten: In het eerste kwartaal van 2021 publiceerden we onze strategische agenda 

‘Mobiliteitshubs in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Naar een regionaal netwerk van 

hubs.’ De gemeente Arnhem stelt een raadsvisie voor hubs op. Om eventuele 

investeringsbeslissingen mogelijk te maken is door de regio opdracht verleend aan het bureau MLG 
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om voor drie locaties alvast een nadere verkenning uit te voeren: IPKW, Arnhem-Noord en 

Gelredome. Deze verkenning is in het vierde kwartaal gestart.  

 

Duurzame Mobiliteit en Gedrag – programma Slim & Schoon Onderweg: Het programma S&SO is een 

programma in partnership met provincie Gelderland, Ministerie, RWS en het bedrijfsleven. Vanuit het 

Mobiliteitsfonds leveren wij het programmamanagement en dragen wij bij aan een paar projecten. We 

hebben in 2021 twee campagnes in het kader van ‘Zo Werkt Het’ gevoerd. We hebben de 

werkgeversaanpak geïntensiveerd en hanteren sinds dit jaar een meer gebiedsgewijze aanpak. Een 

belangrijke actie was de fietschallenge voor bedrijven en werknemers langs de A12-corridor. Verder 

hebben we twee logistiek makelaars aangesteld, ieder voor twee dagen in de week. Zij hielpen 

bedrijven bij de verduurzaming van het wagenpark en bij het verminderen van het aantal kilometers. 

Ook hielpen zij de overheden bij de Zero Emissiezones en het verschonen van bedrijventerreinen. We 

hebben in 2021 het bureau Empaction opdracht gegeven om een strategie te maken voor de 

opschaling van deelmobiliteit in de regio Arnhem-Nijmegen.  

 

Verkeersveiligheid: 2021 stond in het teken van het opstellen van onze meerjarige agenda van 

potentiële projecten verkeersveiligheid. Wij hebben hiervoor in 2021 opdracht verleend aan BVA om 

ons hierbij te ondersteunen. Begin december zijn de gemeenten akkoord gegaan met de meerjaren 

agenda verkeersveiligheid. De Groene Metropoolregio heeft begin 2021 een risicoanalysetool 

ontwikkeld die gemeentelijk wegbeheerders helpt beoordelen of de maximumsnelheid op hun wegen 

verlaagd zou kunnen worden van 50 km/u naar 30 km/u en met welke prioriteit. Daarnaast hebben wij 

de veiligheid op schoolroutes voor fietsers onderzocht.  

 

Uiteindelijk hebben we in 2021 een onderuitputting van ongeveer 8% (bijna 95k). 

 

1.3.2 Productieve regio 

In 2021 is gestart met de opgave Productieve regio. Voor deze opgave zijn de volgende ambities 

gedefinieerd in de regionale agenda 2022: het helpen van het MKB in crisistijd, het stimuleren van 

ondernemerschap, het versterken van het innovatieve vermogen en de positie van bedrijven, 

verhoging van de productiviteit van bedrijven, stijging van werkgelegenheid, een wendbare 

arbeidsmarkt en het binnenhalen van externe gelden om te investeren in onze economie. Daarvoor 

zijn vijf speerpunten geformuleerd:  

• Stimuleren ondernemerschap MKB  

• Human Capital (Onderwijs en Arbeidsmarkt)  

• Doorontwikkeling Health Hightech & Energy  

• Versterking van duurzame logistiek  

• Toekomstbestendige werklocaties   

In 2021 is een start gemaakt met de uitvoering van de speerpunten.  

 

Vanuit de Productieve regio zijn in 2021 alleen kosten gemaakt voor de uitvoering van het Regionaal 

Programma Werklocaties (RPW). De afspraken hiervoor zijn in het voormalige portefeuillehouders-

overleg Economie gemaakt. De gemeente Arnhem was daarbij verantwoordelijk voor de 

administratieve afwikkeling en verdeling van de kosten tussen de gemeenten. Dat betekent dat het 

saldo van RPW per 31 december 2021 niet is opgenomen in deze financiële verantwoording van de 

GMR. Op 19 oktober 2021 hebben gemeenten (m.u.v. Rozendaal en Mook en Middelaar) de factuur 

voor het boekjaar 2021 ontvangen. Met de betaling van de facturen zijn alle kosten voor het RPW 

2021 gedekt, het resterend saldo € 18.000 wordt in 2022 ingezet. 

 

Minimaal één keer in de vier jaar moet er een nieuw RPW worden vastgesteld, met monitoring in de 

tussenjaren. In mei 2021 is een gewijzigd RPW vastgesteld door Gedeputeerde Staten. In 2021 is de 

vrijgekomen ontwikkelingsruimte voor regionale bedrijventerreinen en XXL logistiek gedeeltelijk 

verdeeld over de ingediende plannen door gemeenten. Dit was de zgn. eerste tranche. Er zijn een 

vijftal adviezen uitgebracht vanuit het Intergemeentelijk Overleg Werklocaties (IOW) waar het gaat om 
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verzoeken om uitbreiding van bedrijventerreinen in de regio. Deze adviezen zijn overgenomen. Verder 

is een Plan van Aanpak gemaakt voor de vergroening van bestaande werklocaties.   

 

Voor de uitvoering van de andere speerpunten is geen financiële bijdrage gevraagd van gemeenten 

maar er zijn wel resultaten geboekt: Er zijn meerdere inventarisaties uitgevoerd en er is krachtig 

ingezet op samenwerking met partners waaronder The Economic Board (TEB). Er is een position 

paper logistiek opgesteld met een visie en koers op logistiek. Daarnaast is er samen met TEB, 

provincie en stakeholders een concept Human Capital Agenda opgesteld. Hiervoor heeft de provincie 

€ 50.000 procesgeld beschikbaar gesteld. Er is een opdracht verleend om een onderzoek te doen 

naar de Economie van de Toekomst 2040, als bouwsteen voor de Verstedelijkingsstrategie en 

richtinggevend voor de regionale agenda. Oplevering is in april 2022. 

 

Naast capaciteit voor het RPW is voor de uitvoering van de opgave een fulltime opgavemanager 

aangesteld. Daarnaast heeft voor 0,4 fte een procesondersteuner bijgedragen aan de opgave van de 

Productieve regio. Beiden zijn door het bedrijfsbureau gefinancierd. Voor het speerpunt 

Doorontwikkeling Health, Hightech & Energy stonden de civic entrepreneurs van TEB aan de lat. De 

overige speerpunten zijn in 2021 getrokken door de opgavemanager omdat er nog geen budget 

beschikbaar was voor speerpuntcoördinatoren. 

 

1.3.3 Circulaire regio 

Speerpunt 1 Circulaire Bouw en infrastructuur  

 

  begroot   besteed   bestemd 2022 

Circulaire GWW         137.500                99.200             38.300  
 

In december 2020 hebben 16 bestuurders van onze regio de ambitieverklaring ‘Circulair 

opdrachtgeverschap in de GWW-sector' ondertekend en is opdracht gegeven voor het 

uitvoeringsprogramma ‘Circulair opdrachtgeverschap en circulaire inkoop GWW regio Arnhem-

Nijmegen'. Het al bestaande traject is daarmee ondergebracht bij de Groene Metropoolregio om het te 

faciliteren en te versterken. In 2021 hebben we dit GWW-plan opgepakt met een aanpak gericht op 

het delen van informatie en het verbreden van kennis. Er is een nulmeting gedaan met een jaarlijks 

evalueerbare rapportage, er is een kick-off meeting en een tussentijdse presentatie aan bestuurders 

georganiseerd, er zijn 5 ‘kennistafels’ gestart (monitoring, kennisdelen, inkoopproces, 

grondstoffenbank/materialenbank, proeftuinen innovatieve materialen en producten) en er is gestart 

met regelmatige nieuwsbrieven. In de kennistafels zitten opdrachtgevers (overheden) en 

opdrachtnemers (aannemers) samen aan tafel voor de uitwerking van het uitvoeringsprogramma. Het 

blijkt moeite te kosten om met deze kennis en informatie alle actoren in de regio te bereiken en te 

inspireren, met name aan opdrachtgeverszijde. In 2022 bekijken we hoe we het bereik in de regio 

kunnen vergroten. We versterken het commitment bij de deelnemende organisaties, maken voortgang 

inzichtelijk met een jaarplan en organiseren o.a. webinars voor het verbreden en verdiepen van 

kennis. Het bedrag van € 38.300 wordt in 2022 aangewend voor het project en komt voort uit de 

provinciale bijdrage die voor 2021 en 2022 was bestemd. 

 

Onze regio heeft tot 2040 een bouwopgave van 50.000 tot 60.000 woningen. Dat willen we 

voortvarend én toekomstbestendig realiseren. Voor de toekomstbestendigheid richten we ons op 

steeds meer circulariteit in de bouwprojecten. Hierover zijn afspraken gemaakt in de Woondeal regio 

Arnhem-Nijmegen.  

Om de circulariteit van bouw(projecten) te kunnen wegen hebben Madaster, Volantis en C2C Expolab 

in opdracht van de partners van de Woondeal in 2021 een ‘Circulaire Impactladder’ gemaakt. Met de 

ladder kunnen partijen concreet bepalen hoe circulair woningbouwplannen zijn. Woningbouw wordt 

‘gescoord’ op maximaal hergebruik en minimale CO2-uitstoot. Gecombineerd hiermee geeft de ladder 

praktische handvatten voor implementatie in elke fase van het bouwproces. De ontwikkelkosten zijn 

gedragen door de partners van de Woondeal. In 2022 implementeren we deze ladder in de hele regio, 
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ook ondersteund door het aanbieden van een leergang ‘circulair en conceptueel bouwen’ én door een 

projectmanager voor conceptuele circulaire bouwprojecten in te zetten.  

 

Voor de realisatie van onze circulaire ambities in de bouw en infrastructuur is de beschikbaarheid van 

voldoende menskracht met de juiste kennis en kunde een belangrijke, misschien wel doorslag-

gevende, factor. Om bij te dragen aan het opleiden van deze cruciale menskracht zijn we in 2021 

aangehaakt bij ontwikkelingen rondom het kenniscentrum circulaire bouw (KCCB) en het initiatief tot 

een breed regionaal technisch opleidingscentrum (VIA-t).  

  

Speerpunt 2 Grondstoffen en Ketens  

In 2021 is een werkgroep samengesteld die een startnotitie heeft opgesteld. De werkgroep bestaat uit 

twee bestuurders van de gemeenten Rheden en Heumen, ambtelijke vertegenwoordiging vanuit de 

gemeenten Arnhem, Duiven, Nijmegen en Rheden en de opgavemanager en ondersteuning. In de 

startnotitie zijn de doelen, resultaten, planning en middelen voor de middellange termijn en specifiek 

voor 2022 uitgewerkt.  

 

Er is initiatief genomen om een Circulaire Raad en uitvoeringsorganisatie voor de regio Arnhem in te 

richten, naar voorbeeld van de Circulaire Raad in het Rijk van Nijmegen. We dragen bij aan een 

helder ecosysteem met duidelijke rollen voor partijen die bijdragen aan het vraagstuk. De Groene 

Metropoolregio houdt het overzicht en draagt vanuit de overheidsrol bij met regie, ruimtelijke 

inpassing, draagvlak, inkoop en kennisdeling onder 16 gemeenten. The Economic Board (TEB) legt 

met het Lifeport Circular Lab de verbinding met onderwijs, onderzoek en innovatie. De provincie 

Gelderland is partner via het gezamenlijke Bestuursakkoord. Samen met andere partners zoals 

KIEMT en VNO/NCW zorgen voor afstemming in en positionering van Oost Nederland.  

  

Speerpunt 3 Water en klimaatadaptatie  

In 2021 is een werkgroep samengesteld die een programma voor de middellange termijn heeft 

opgesteld. Kennis delen, initiatieven ondersteunen en versterken, en meerwaarde creëren bovenop 

hetgeen dat al elders in de regio gebeurd zijn hierin de belangrijkste ankerpunten. De werkgroep 

bestaat uit twee bestuurders van de gemeenten Doesburg en Berg en Dal, ambtelijke vertegen-

woordiging vanuit de gemeenten Arnhem, Nijmegen, Doesburg, Berg en Dal, vanuit de provincie 

Gelderland en de opgavemanager en ondersteuning. Eind 2021 is ook een speerpunttrekker water- en 

klimaatadaptatie geworven. Om de speerpunttrekker een vliegende start te geven is in 2021 

begonnen met het organiseren van een kennissessie. Naast kennisdeling naar de deelnemers, moet 

de kennissessie ook richting geven aan de werkzaamheden van de Groene Metropoolregio.   

  

Speerpunt 4 Transitie naar duurzame energie 

De 16 deelnemende gemeenten, provincie en waterschappen hebben in 2021 de Regionale Energie-

strategie 1.0 (RES) vastgesteld. De projectorganisatie is vernieuwd met het oog op de volgende fase 

RES2.0 en is ingebed in de Groene Metropoolorganisatie. Er is een start gemaakt met het opstellen 

van een Uitvoeringsplan (UVP) voor de RES 2.0 (3.0). We hebben de MER commissie advies 

gevraagd over de MER (voortoets plan-MER RES) en we hebben de voorbereidingen getroffen voor 

een plan MER voor de RES. We hebben bij de provincie subsidie aangevraagd, aanvullend op een 

extra bijdrage vanuit het Rijk in 2021 voor het opstarten van de RES 2.0. 

 

   begroot  Besteed  bestemd 2022 

RES 1.0 / 2.0      

RES 1.0 gem. Nijmegen 896.824  675.611  221.213 

RES 2.0 gem. Nijmegen -  58.943  -58.943 

RES 2.0 GMR 169.997  197.792  -27.795 

Resultaat 1.066.821  932.346  134.475 
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De administratie van het project RES is oktober 2021 door de gemeente Nijmegen aan de GMR 

overgedragen. 

 

Inkoop aardgas  

In 2017 hebben zeventien gemeentes en vijf verwante partijen in de regio Arnhem en Nijmegen 

besloten om gezamenlijk aardgas in te gaan kopen. Dit contract eindigt op 31 december 2022. Gelet 

op de positieve ervaringen met het gezamenlijk inkopen hebben de regionale wethouders aangegeven 

graag weer een nieuw voorstel te ontvangen voor een gezamenlijke aanbesteding. De Groene 

Metropoolregio is gevraagd een aanbesteding uit te werken met daarbij de expliciete vraag hoé de 

inkoop van aardgas nog verder kan bijdragen aan de (duurzame) doelstellingen van de Groene 

Metropoolregio.   

 

In een projectteam met daarin duurzaamheidscoördinatoren van de gemeenten is gewerkt aan een 

voorstel voor een duurzaamheidsstrategie voor de komende periode. In overleg met de 

energiecoördinatoren van de gemeente is gewerkt aan de leveringsstrategie en zijn de 

aanbestedingsstukken opgesteld. Voor de inhoudelijke expertise is een extern adviesbureau 

ingeschakeld. Alle stukken zijn ambtelijk en bestuurlijk afgestemd.   

  

  begroot   besteed    bestemd 2022 

Projectleiding inkoop gas          60.000  
 

             61.153  
 

           -1.153  

 

Dit project is ten laste gebracht van het resultaat van deze opgave. 

  

Elektriciteit  

In 2017 is ten behoeve van de inkoop van elektriciteit door regiogemeenten een contract voor met een 

looptijd tot 2033 afgesproken, waarbij er na 5 jaar twee mijlpalen behaald moesten zijn:  

- vanaf het eerste jaar moest 100% in Nederland opgewekte hernieuwbare elektriciteit worden 

geleverd  

- gedurende de contractlooptijd van 5 jaar moest het totale regionale elektriciteitsverbruik van 

betrokken regiogemeenten hernieuwbaar en additioneel binnen de regio worden opgewekt.   

 

Vanaf 2018 is in overleg met Greenchoice (opvolger Groene Stroomfabriek) en Wiek II gewerkt aan 

het behalen van de tweede mijlpaal. Eind 2021 werd er al 84% regionaal opgewekt, met de 

voorbereiding van de duurzame energieprojecten voor de Kleefse Waard zal dit oplopen tot meer dan 

100% in 2022.   

 

Alhoewel de aansturing van en afstemming over dit onderdeel vanuit de Groene Metropoolregio plaats 

vonden, liepen de financiën voor dit onderdeel in 2021 nog via de gemeente Nijmegen. Dit zal met 

ingang van 2022 veranderen en in de inwonerbijdrage worden opgenomen.  

 

1.3.4 Ontspannen regio 

In 2021 is de Groene Metropoolregio gestart met de opgave Ontspannen regio. Voor deze opgave zijn 

de ambities gedefinieerd in de regionale agenda 2022. Met de inzet op vier speerpunten willen wij 

groei in verstedelijking, mobiliteit en economie in balans houden en brengen, met een ontspannen 

leefklimaat.   

 

De vier speerpunten zijn:   

• Duurzaam toerisme   

• Bruisende binnensteden, krachtige kernen   

• Groen-blauw raamwerk   

• Sterke culturele infrastructuur   
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Vanuit de begroting van het bedrijfsbureau is een opgavemanager (0.9 fte) en een proces-

ondersteuner (0,4 fte) bekostigd. In de werkgroepen hebben verschillende ambtenaren van 

gemeenten deelgenomen om input te leveren vanuit hun gemeente. Er is in 2021 nog niet gewerkt 

met speerpuntcoördinatoren, omdat hiervoor nog geen budget was. 

 

Met de beschikbare capaciteit en budget van de provincie is gewerkt aan het maken van de regionale 

agenda voor Ontspannen regio voor 2022 en is een begin gemaakt met de uitvoering van de 

speerpunten. Dit heeft de volgende resultaten opgeleverd:  

a. Handelingskader voor particuliere verhuur. 

b. Inventarisatie recreatieve routenetwerk Arnhem-Nijmegen, in samenwerking met Verbonden 

regio. 

c. Opdracht voor het maken van een toeristisch profiel o.b.v. belevingsgebieden (verhaallijnen) 

en eerste uitvoering daarvan (oplevering september 2022). 

d. Opdracht voor het maken van een analyse en toekomstbeeld Bruisende binnensteden, 

krachtige kernen en eerste uitvoering daarvan (oplevering september 2022). 

e. Opdracht voor het maken van een Groen-blauw raamwerk (oplevering september 2022)  en 

eerste uitvoering daarvan. 

f. Kader voor de uitvoering van het Transformatievoorstel cultuur ter voorbereiding op de 

subsidieaanvraag bij de provincie voor €1,3 miljoen. 

Ook zijn er contacten gelegd en is een netwerk opgebouwd met verschillende belangrijke partners, 

zoals Visit Arnhem-Nijmegen, culturele instellingen, Cultuur Oost, centrummanagers, de provincie etc.   

 

1.3.5 Groene groeiregio 

Speerpunt 1 Woningbouwversnelling 

De gemeente Arnhem voerde de kassiersfunctie uit voor beheer van het procesgeld Woondeal in 

2020 en 2021. In 2022 wordt de overdracht van procesgelden naar de Groene Metropoolregio 

afgerond. Het resterende bedrag aan procesgeld (€ 765.769) wordt dan overgeboekt van Arnhem 

naar de Groene Metropoolregio. De verantwoording van de bestede gelden in 2022 en verder wordt 

door de Groene Metropoolregio opgepakt.  

Onderstaande cijfers over 2021 hebben betrekking op de Woondealgelden die in beheer waren bij de 

gemeente Arnhem. En zijn niet in de jaarrekening opgenomen. 

In totaal is bij de Woondeal € 1.119.834 miljoen aan procesgeld toegevoegd (Rijksbijdrage € 619.834, 

provinciale middelen € 500.000). In 2020 is hiervan €110.890 uitgegeven. In 2021 is in totaal 

€ 243.175 uitgegeven aan onderstaande activiteiten. Deze gelden worden naar de verstrekkende 

partners (Rijk, Provincie Gelderland) verantwoord. Deze bedragen zijn gegaan naar inhuur van extern 

advies zoals bijvoorbeeld communicatie, woonadvies, stikstof, arbeidsmigranten. 

In 2022 wordt een substantieel bedrag uitgegeven o.a. voor inhuur procesmanagement Woondeal, de 

flexpool etc. Dit bedrag zal naar verwachting ca. € 650.000 - € 700.000 zijn (begroot). Daarmee komt 

uitputting van het procesgeld Woondeal in zicht. Met partners wordt in 2022 het gesprek gevoerd over 

mogelijke nieuwe financiën in relatie tot de evaluatie van de Woondeals die vanuit het Rijk wordt 

opgepakt. 

De kosten voor de procesondersteuner en Woningmarktmonitor zijn in 2021 door Groene 

Metropoolregio betaald. 

 

Activiteiten Woondeal 2021 

In de regio hebben we vier nieuwe projecten kunnen toevoegen aan de lijst Woningbouwimpuls (Wbi) 

projecten. Dit brengt het totaal op bijna 5.000 woningen die versneld gerealiseerd worden.  

De tempotafel Versnellen en continuïteit stond in 2021 in het teken van inventarisatie en 

agendasetting voor urgentie. Op basis van de monitor zijn nieuwe planningskaarten ontwikkeld. 

Daarbij zijn kansen voor versnelling in beeld gebracht. Met  individuele gemeenten en marktpartijen is 

gesproken hoe tot versnelling en continuïteit gekomen kan worden. Uit de monitor bleek welk 

percentage van de plannen uit betaalbare woningen bestaat.  
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In 2021 is de regionale flexpool voorbereid die in januari 2022 is gestart. Met extra inzet/expertise 

kunnen specifieke knelpunten in woningbouw worden opgelost bij gemeenten. 

Een consortium van drie bureaus is bezig met afronding van de Circulaire impactladder (zie ook 

paragraaf 1.3.3). Deze ladder is toepasbaar als screenings- en toetsingsinstrument bij circulariteit in 

woningbouw. Hiermee dragen we bij aan het terugdringen van het gebruik van primaire 

grondstoffenverbruik (herkomst) én het vergroten van het aandeel herbruikbare materialen. Zo dragen 

we bij aan reductie van CO2-uitstoot. 

 

Vanuit de Woondeal is conceptueel en circulair bouwen in 2021 ook ingezet op de eerste stap: 

stimuleren en kennisdelen. Tijdens (digitale) bijeenkomsten van onze kennistafel deelden we 

ervaringen aan de hand van goede voorbeelden. Tegelijkertijd verbreden we kennisdeling met een 

kennisbank op de website van de Groene Metropoolregio. Deze is nu in opbouw. Daarmee komt de 

nadruk te liggen op implementatie en toepassing. Om daarvoor scherp te krijgen waar wij vanuit de 

Woondeal ondersteuning kunnen bieden, hebben wij met enkele ontwikkelaars, corporaties en 

kennisbureaus gesprekken gehouden. In 2022 gaat een kwartiermaker hiermee aan de slag. 

 

Onder aanvoering van een extern projectleider werken wij toe naar een regionaal beleidskader voor 

huisvesting internationale medewerkers. Het afgelopen jaar heeft samen met alle gemeenten en 

betrokkenen in het veld een regionale verkenning plaatsgevonden. Om uitvoering te geven aan het 

regionaal beleidsplan zijn bouwstenen voor een meerjarig uitvoeringsplan opgesteld. In februari 2022 

wordt het beleidskader ter vaststelling aan de gemeenten aangeboden. 

Er is een advies opgesteld over de huisvesting van bijzondere doelgroepen (ouderen, kwetsbaren) in 

2021, met daarbij advies over de rol van de regio hierin. Aan de hand van het advies worden 

vervolgstappen gezet in 2022.  

 

Voor de stikstofaanpak is een projectregisseur ingezet die, met de Woondeal als vertrekpunt, de 

regionale strategie uitwerkt om zo tot afspraken te komen in de regio en met provincie Gelderland. De 

opgave richt zich op het inzichtelijk krijgen van de stikstofopgave in relatie tot de 

Verstedelijkingsstrategie en het ontwikkelen van een regionaal netwerk. In 2022 wordt de rapportage 

afgerond en verder gebouwd aan een kennisnetwerk op dit thema. 

 

In de Woondeal is afgesproken dat de provincie de inzet van een doorstroommakelaar onderzoekt. Dit 

heeft geleid tot inzet van twee verhuiscoaches in Gelderland. Eind 2021 hebben gemeente Nijmegen, 

woningcorporaties Talis, Portaal en Woonwaarts, stichting Sterker en provincie Gelderland een 

samenwerkingsovereenkomst ondertekend over de inzet van de verhuiscoach. 

Op bestuurlijk en ambtelijk niveau zijn in het najaar gesprekken gevoerd om de samenwerking met de 

achttien verenigde woningcorporaties in de regio (Woonkr8) te versterken. De Woondeal is primair 

een samenwerking tussen overheden, maar partijen als de corporaties geven daar uitvoering aan. Er 

is uitgesproken om in 2022 de samenwerking met concrete thema’s verder te laten groeien. 

 

Speerpunt 2 Verbinden ruimtelijke opgaven Verstedelijkingsstrategie ANF 

In het najaar van 2021 is het eerste deel van de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen 

Foodvalley vastgesteld. Gemeenteraden in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Regio 

Foodvalley stelden toen het Verstedelijkingsconcept vast, voorbereid door de Groene Metropoolregio. 

Ook Provinciale Staten van Gelderland en Utrecht stemden in. Dit Verstedelijkingsconcept bevat het 

perspectief voor de Groene Metropoolregio en de ontwerpprincipes voor de vier bouwstenen Wonen, 

Mobiliteit, Leefomgeving en Economie. Ook is in overleg met het Rijk dit eerste deel vastgesteld als 

inhoudelijke basis voor verdere samenwerking in de Groene Metropoolregio. 

Samen met Foodvalley, provincies en het Rijk werken we door aan een Verstedelijkingsakkoord dat 

medio 2022 gereed moet zijn. 

 

Werken met de op hoofdlijnen geformuleerde strategie vraagt nu inzoomen. Dit concretiseren vindt 

plaats in gebiedsuitwerkingen in acht verschillende deelgebieden. De versnellingslocaties uit de 
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Woondeal vormen daarin een bouwsteen. Als eerste stap in deze gebiedsuitwerkingen zijn nu 

opgavebeschrijvingen opgesteld in 2021. Dit zijn onderzoeksagenda’s per deelgebied die nader 

uitgewerkt worden in 2022.  

 

De regio heeft in 2020 € 50.000 bijgedragen in de proceskosten (betaald door de voorloper van de 

huidige Groene Metropoolregio). In 2021 heeft de regio € 60.000 bijgedragen in de proceskosten, 

waarvoor een extra inwonerbijdrage van 7.6 cent is gevraagd aan de regiogemeenten in het najaar. 

Arnhem en Nijmegen droegen direct bij aan de Verstedelijkingsstrategie en hebben daarom 

aangegeven niet dubbel te willen betalen. De Groene Metropoolregio heeft besloten dit bedrag (ca. € 

25.000) niet in rekening te brengen bij Arnhem en Nijmegen en ten laste te brengen van de begroting 

Groene Groeiregio 2022. 

 

In 2022 draagt de regio € 25.000 bij aan proceskosten (minder inhuur, meer zelf organisatie vanuit 

beide regio’s). Dit bedrag is verwerkt in de inwonerbijdrage Groene groeiregio. 
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2. Jaarrekening 

2.1 Staat van baten en lasten 

Staat van baten en lasten   Begroting 2021   
Wijziging 
begroting   

Begroting 
gewijzigd   

Realisatie 
2021   Resultaat 2021 

    EUR   EUR   EUR   EUR   EUR 

Programma Regiobureau                     

Lasten         3.052.356                       -          3.052.356          2.679.206             373.150  

Baten         3.052.356                       -          3.052.356          3.010.218               42.138  

Saldo                       -                        -                        -              331.012              331.012  

Programma Verbonden regio                     

Lasten                        -                       -               94.918              -94.918  

Baten                        -                       -               94.918              -94.918  

Saldo                       -                        -                        -                        -                        -  

Programma Circulaire regio                     

Lasten                          -             197.762            -197.762  

Baten                          -             197.762            -197.762  

Saldo                       -                        -                        -                        -                        -  

Programma Ontspannen regio                     

Lasten                          -                6.413               -6.413  

Baten                          -                6.413               -6.413  

Saldo                       -                        -                        -                        -                        -  

Programma Groene groeiregio                      

Lasten                          -               97.391              -97.391  

Baten                          -               97.391              -97.391  

Saldo                       -                        -                        -                        -                        -  

Totaal lasten          3.052.356                        -           3.052.356           3.075.690               -23.334  

Totaal baten          3.052.356                        -           3.052.356           3.406.702             -354.346  

SALDO BATEN EN LASTEN                       -                        -                        -              331.012              331.012  

Reserves toevoeging                      -                       -                       -                       -                       -  

Reserves onttrekking                      -                       -                       -                       -                       -  

Totaal mutaties in reserves                       -                        -                        -                        -                        -  
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2.2. Balans per 31 december 2021 

 

ACTIVA 

  2021 
31 december 
EUR 

  

  

        
Materiële vaste activa       

Investeringen met economisch nut    
                 
64.092  

        

      
                 
64.092  

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar     

Vorderingen op openbare lichamen   
               
428.790  

Liquide middelen     
            
1.198.935  

        
Overlopende activa       

Vooruitbetalingen     
                   
3.591  

        

      
            
1.631.316  

        
        

TOTAAL ACTIVA      
            
1.695.408  

         
        

PASSIVA 

  2021 
31 december 
EUR 

  

  

        
Eigen Vermogen       

Onverdeeld resultaat boekjaar    
               
331.012  

        

      
               
331.012  

        
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1 jaar 

Overige vlottende schulden    
            
1.251.544  

        
Overlopende passiva        
    
Vooruitontvangen bedragen van overige Nederlandse 
overheidslichamen    

               
112.852  

        
        
        

      
            
1.364.396  

        

TOTAAL PASSIVA      
            
1.695.408  
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2.3 Grondslagen voor waardering- en resultaatbepaling 

Algemene grondslagen 
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en 

verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.  

 

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, 

worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.  

 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen en 

risico’s, die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen als 

zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Baten en winsten worden slechts 

genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.  

 

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is op  1 januari 2021 van start gegaan. Derhalve zijn 

vergelijkende cijfers achterwege gelaten.  

 

Bedrag heffing vennootschapsbelasting 

Samenwerkingsverbanden zijn vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting, ingeval aan drie 

cumulatieve voorwaarden is voldaan:  

 

1. De activiteiten van het samenwerkingsverband moeten worden verricht voor de onmiddellijk of 

middellijk participerende publiekrechtelijke rechtspersonen; 

2. De activiteiten zouden bij de participanten in het samenwerkingsverband niet tot 

belastingplicht hebben geleid of zouden zijn vrijgesteld als zij de activiteiten zelf zouden 

hebben verricht; 

3. De participanten moeten naar evenredigheid van de afname van de activiteiten van het 

samenwerkingsverband bijdragen in de kosten van het samenwerkingsverband. Bij een 

gemeenschappelijke regeling wordt geacht hieraan te zijn voldaan.  

 

Nadrukkelijk is deze vrijstelling bedoeld voor activiteiten aan of ten behoeven van de deelnemers aan 

een samenwerkingsverband en niet voor activiteiten ten behoeve van of aan een derde partij. De 

vrijstelling heeft alleen betrekking op de winst die wordt gerealiseerd door levering aan de 

deelnemende gemeenten. Wanneer er winst wordt gerealiseerd in verband met de levering aan 

derden moet hierover in beginsel vennootschapsbelasting betaald worden.  

 

Gebruik van schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 

gerapporteerde waarde van de activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke 

uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 

veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden 

opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de 

herziening gevolgen heeft. 

 

Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen. De afschrijvingen zijn in het algemeen lineair berekend en gerelateerd aan de 

verwachte economische levensduur, met inachtneming van de restwaarde. Eventuele 

tegemoetkomingen worden in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs. 
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Debiteuren 

De debiteuren zijn bij de eerste verwerking in de balans gewaardeerd tegen de reële waarde, die 

gelijk is aan de kostprijs op het moment van de transactie. Na deze eerste verwerking vindt de 

waardering plaats tegen de geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs is gelijk aan de 

nominale waarde van de vordering. Voorzieningen wegens oninbaarheid zijn in mindering gebracht op 

de aldus bepaalde waarde van de vordering. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 

individuele beoordeling van de vorderingen. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover liquide middelen niet 

ter vrije beschikking staan, is hiermee indien noodzakelijk, bij de waardering rekening gehouden. 

 

Overige activa en passiva  

Alle overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld. 

 

Eigen vermogen 

De grondslag van het eigen vermogen is bepaald als de resultante van de, volgens wettelijke 

voorschriften en de geldende Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, afzonderlijk gewaardeerde activa 

en de schulden, voorzieningen en overlopende posten.  

 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Alle posten in de rekening van baten en lasten worden opgenomen voor de aan het verslagjaar toe te 

rekenen bedragen. 

 

De aangegane verplichtingen die betrekking hebben op projecten welke worden gefinancierd uit de 

baten van het lopende boekjaar worden ten laste van de rekening van baten en lasten gebracht 
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Toelichting op de posten van de jaarrekening 

Materiële vaste activa 

Het waardeverloop van de materiële vaste activa is als volgt samen te vatten:  

Investeringen met economisch nut 
Investeringen met 
economisch nut   Totaal 

  EUR   EUR 

Stand begin boekjaar       

Aanschaffingsprijs                           -                              -  

Cumulatieve afschrijvingen                           -                              -  

Boekwaarde                           -                              -  

        

Mutaties       

Investeringen                   64.092                      64.092  

Afschrijvingen                               -  

Saldo                   64.092                      64.092  

        

Stand einde boekjaar       

Aanschaffingsprijs                   64.092                      64.092  

Cumulatieve afschrijvingen                           -                              -  

Boekwaarde                   64.092                      64.092  

 

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar 

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.  

 

Vorderingen op openbare lichamen 

De post vorderingen op openbare lichamen bedraagt ultimo 2021 € 428.790. De openstaande 

vorderingen bestaan uit: 

 

- Debiteurenpositie (deelnemende gemeenten) € 216.285 

- Door te schuiven BTW inzake de transparantieregeling € 212.505 

 

Liquide middelen 

De post liquide middelen bestaat volledig uit een bankrekening. Er zijn geen kasgelden aanwezig.  

 

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist 

Voor het schatkistbankieren is een drempelbedrag ingesteld. Dit drempelbedrag is ingesteld om te 

voorkomen dat elke dag alle positieve banksaldi afgeroomd moeten worden naar nihil. Het 

drempelbedrag is € 1.000.000.  

 

In 2021 zijn er geen uitzettingen in ’s Rijks schatkist.  
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Eigen vermogen 

Het eigen vermogen bedraagt € 331.012 en bestaat volledig uit het onverdeelde resultaat over 2021. 

In 2021 zijn er nog geen reserves gevormd.  

 

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1 jaar 

Overige vlottende schulden 

De overige vlottende schulden bedragen ultimo 2021 € 1.251.544. Hierover is geen rente 

verschuldigd.  

 

De post vlottende schulden bestaat uit: 

 

- Crediteuren € 1.086.743 

- Nog te betalen accountants- en administratiekosten € 22.017 

- Nog te betalen overige kosten € 141.841 

- Nog te betalen declaraties € 943 

 

Overlopende passiva 

Vooruit ontvangen bijdragen overige overheid 

De post vooruit ontvangen bijdragen overige overheid bedraagt ultimo 2021 € 112.852.  

 

De opgaven binnen de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen worden gefinancierd vanuit 

inwonersbijdragen en subsidies.  

 

Het saldo van de uitkeringen is gespecificeerd in de tabellen op de volgende pagina.
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Vooruit ontvangen bijdragen overige overheid 

  
  

Saldo 
01-01-2021   Ontvangen bedragen   

Bestedingen ten 
laste van de 
subsidiebijdragen   

Saldo 
31-12-2021 

  EUR   EUR   EUR   EUR 

Opstartfase nieuwe regio-organisatie 
Arnhem-Nijmegen   

                              -                      600.000                      600.000                                  -  

                  

Transitieplan versterkte samenwerking regio 
Arnhem-Nijmegen   

                  355.863                                  -                      355.863                                  -  

                  

                      355.863                      600.000                      955.863                                  -  

                  

  

  
Saldo 
01-01-2021   Ontvangen bedragen   

Bestedingen ten 
laste van de 
subsidiebijdragen   

Saldo 
31-12-2021 

  EUR   EUR   EUR   EUR 

                  

Verbonden Regio                                 -                                  -                        94.918                       -94.918  

Productieve Regio                                 -                                  -                                  -                                  -  

Circulaire Regio                                 -                      434.614                      197.762                      236.852  

Ontspannen Regio                                 -                        25.000                          6.413                        18.587  

Groene Groeiregio                                 -                        34.138                        97.391                       -63.253  

         

                                  -                      493.752                      396.484                        97.268  
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Huurverplichting 

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is een huurovereenkomst aangegaan inzake kantoorruimte 

aan de Nijverheidsweg 2a te Elst. De huurverplichting is aangegaan voor een periode van 5 jaar en 

loopt tot en met 31 augustus 2026.  

De totale huurverplichting bedraagt € 201.082 (conform artikel 11.8 uit de huurovereenkomst zijn de 

eerste 4 maanden vrijgesteld)  

 

Huurverplichting binnen 1 jaar   €   43.089 

Huurverplichting binnen 1-5 jaar € 157.993 

 

Toelichting op de staat van baten en lasten  

De baten en lasten over 2021 bedragen respectievelijk € 3.406.702 en €3.075.690. Het verschil in de 

baten en lasten resulteert in een voordelig resultaat vóór bestemming van € 331.012. 

 

Verschil tussen de realisatie 2021 en de begroting 2021 

Regiobureau 

De baten en lasten over 2021 op het regiobureau bedragen respectievelijk € 3.010.218 en € 

2.679.206. 

 

Op de baten is € 42.138 minder ontvangen dan begroot. De kosten van de PFO secretarissen GO 

Arnhem-Nijmegen 1e kwartaal 2021 zijn door de GO genomen en niet met de Groene Metropoolregio 

verrekend. 

Op de lasten van het regiobureau is een positieve afwijking gerealiseerd ten opzichte van de 

begroting. Er is € 373.150 minder uitgegeven dan begroot.  

 

 
 
De afwijking van het regiobureau ten opzichte van de begroting bestaat verder uit een fors overschot 

op de lobby-  en communicatiekosten. Dit overschot is vooral te wijten aan de COVID 19 crisis. 

 

Management en organisatie 

Het overschot is te wijten aan de latere instroom van de personeel, waaronder procesondersteuners. 

 

Regiobureau

Begroting 

2021

Wijziging 

begroting

Begroting 

gewijzigd

Realisatie

2021 Resultaat 2021

EUR EUR EUR EUR EUR

Programma Regiobureau

Lasten

management 635.333          -                    635.333          518.891          116.442          

strategisch advies 240.000          -                    240.000          282.465          -42.465           

lobby, positionering en profilering 320.000          -                    320.000          153.237          166.763          

overhead 70.000            -                    70.000            206.142          -136.142         

overige personeelskosten 40.000            -                    40.000            17.055            22.945            

organisatiekosten regiobureau 197.000          -                    197.000          120.607          76.393            

communicatie en voorbereiding opgaven 852.667          -                    852.667          683.453          169.214          

economic board 697.356          -                    697.356          697.356          -                    

Saldo lasten Regiobureau 3.052.356       -                    3.052.356       2.679.206       373.150          

Baten

bijdrage deelnemende gemeenten 1.357.000       -                    1.357.000       1.357.000       -                    

subsidie van de provincie 998.000          -                    998.000          955.862          42.138            

economic board 697.356          -                    697.356          697.356          -                    

Saldo baten Regiobureau 3.052.356       -                    3.052.356       3.010.218       42.138            

Saldo Regiobureau -                    -                    -                    -331.012         331.012          

Reserves toevoeging -                    -                    -                    -                    -                    

Reserves onttrekking -                    -                    -                    -                    -                    

Totaal mutaties in reserves -                    -                    -                    -                    -                    

Resultaat Regiobureau -                    -                    -                    -331.012         331.012          
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Strategisch advies 

Het tekort is te wijten aan hogere kosten voor interim controllers. Daarnaast is er in het bedrijfsplan 

geen rekening gehouden met de kosten voor een secretaris voor de Regioagendacommissie. 

 

Lobby, positionering en profilering (Public Affairs) 

Bij Public Affairs is er ook sprake van een latere instroom van medewerkers. Dit heeft geleid tot een 

overschot op de begroting.  

 

Overhead 

In de begroting is er onvoldoende rekening gehouden met de inzet van ondersteunende diensten. Een 

informatiemanager, P&O adviseur en een jurist zijn allen voor circa 0,2 FTE begroot, terwijl er veel 

meer inzet noodzakelijk is geweest in de opstartfase. Voorbeelden hiervan zijn: 

- Werven personeel 

- Opstellen verordeningen en regelingen 

- Inrichten administratieve organisatie 

- Opzetten digitale werkomgeving en inrichten werkplekken. 

De eerste 9 maanden van 2021 is grotendeels gebruik gemaakt van de ondersteuning van de 

gemeente Arnhem, dit als voortzetting van het gastheerschap van het gemeenschappelijke orgaan. 

Inzet van veel eigen diensten is 1 september 2021 pas gestart. Tegelijkertijd is een huurcontract 

afgesloten voor het regiobureau in Elst, onderdeel van dit contract is een huurvrije periode van 4 

maanden. 

 

Opgaven 
De opgaven zijn begroot bij de gemeente Arnhem en de gemeente Nijmegen. Vanaf 1 september valt 

een deel van de realisatie in de administratie van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. 

Omdat de opgaven niet begroot zijn bij de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is er geen 

begroting opgenomen voor de opgaven.  

 

Voor de opgaven zijn door de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen circa € 396.000 aan lasten 

gerealiseerd. Deze lasten worden gefinancierd vanuit subsidies die door de deelnemende gemeenten 

worden verstrekt.  

 
In onderstaande tabellen is per opgave uiteengezet welke lasten voor welke opgaven zijn gemaakt.  
 

 
 

Verbonden regio

Begroting 

2021

Wijziging 

begroting

Begroting 

gewijzigd

Realisatie

2021 Resultaat 2021

EUR EUR EUR EUR EUR

Programma Verbonden regio

Lasten

algemeen -                    -                    -                    74.574            -74.574           

gebiedsgerichte corridoraanpak -                    -                    -                    7.800             -7.800            

mobiliteitshubs en knooppunten -                    -                    -                    12.544            -12.544           

Saldo lasten Verbonden regio -                    -                    -                    94.918            -94.918           

Baten

bijdrage uit subsidies -                    -                    -                    94.918            -94.918           

Saldo baten Verbonden regio -                    -                    -                    94.918            -94.918           

Saldo Verbonden regio -                    -                    -                    -                    -                    

Reserves toevoeging -                    -                    -                    -                    -                    

Reserves onttrekking -                    -                    -                    -                    -                    

Totaal mutaties in reserves -                    -                    -                    -                    -                    

Resultaat Verbonden regio -                    -                    -                    -                    -                    
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Onvoorzien 

In 2021 zijn er geen middelen aangewend voor onvoorzien (zowel op het regiobureau als op de 

opgaven). 

 

  

Circulaire regio

Begroting 

2021

Wijziging 

begroting

Begroting 

gewijzigd

Realisatie

2021 Resultaat 2021

EUR EUR EUR EUR EUR

Programma Circulaire regio

Lasten

algemeen -                    -                    -                    61.139            -61.139           

transitie naar duurzame energie -                    -                    -                    136.623          -136.623         

Saldo lasten Circulaire regio -                    -                    -                    197.762          -197.762         

Baten

bijdrage uit subsidies -                    -                    -                    197.762          -197.762         

Saldo baten Circulaire regio -                    -                    -                    197.762          -197.762         

Saldo Circulaire regio -                    -                    -                    -                    -                    

Reserves toevoeging -                    -                    -                    -                    -                    

Reserves onttrekking -                    -                    -                    -                    -                    

Totaal mutaties in reserves -                    -                    -                    -                    -                    

Resultaat Circulaire regio -                    -                    -                    -                    -                    

Ontspannen regio

Begroting 

2021

Wijziging 

begroting

Begroting 

gewijzigd

Realisatie

2021 Resultaat 2021

EUR EUR EUR EUR EUR

Programma Ontspannen regio

Lasten

bruisende binnensteden, krachtige kernen -                    -                    -                    6.413             -6.413            

Saldo lasten Ontspannen regio -                    -                    -                    6.413             -6.413            

Baten

bijdrage uit subsidies -                    -                    -                    6.413             -6.413            

Saldo baten Ontspannen regio -                    -                    -                    6.413             -6.413            

Saldo Ontspannen regio -                    -                    -                    -                    -                    

Reserves toevoeging -                    -                    -                    -                    -                    

Reserves onttrekking -                    -                    -                    -                    -                    

Totaal mutaties in reserves -                    -                    -                    -                    -                    

Resultaat Ontspannen regio -                    -                    -                    -                    -                    

Groene groeiregio

Begroting 

2021

Wijziging 

begroting

Begroting 

gewijzigd

Realisatie

2021 Resultaat 2021

EUR EUR EUR EUR EUR

Programma Groene groeiregio

Lasten

versnellingsopgave woningbouw -                    -                    -                    47.804            -47.804           

uitwerking verstedelijkingsstrategie -                    -                    -                    49.587            -49.587           

Saldo lasten Groene groeiregio -                    -                    -                    97.391            -97.391           

Baten

bijdrage uit subsidies -                    -                    -                    97.391            -97.391           

Saldo baten Groene groeiregio -                    -                    -                    97.391            -97.391           

Saldo Groene groeiregio -                    -                    -                    -                    -                    

Reserves toevoeging -                    -                    -                    -                    -                    

Reserves onttrekking -                    -                    -                    -                    -                    

Totaal mutaties in reserves -                    -                    -                    -                    -                    

Resultaat Groene groeiregio -                    -                    -                    -                    -                    
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Incidentele en structurele baten en lasten 

Regiobureau   
Realisatie 
2021   Incidenteel   Structureel 

    EUR   EUR   EUR 

Programma Regiobureau             

Lasten             

management             518.891                        -              518.891  

strategisch advies             282.465                        -              282.465  

lobby, positionering en profilering             153.237                        -              153.237  

overhead             206.142                        -              206.142  

overige personeelskosten                17.055                17.055                        -  

organisatiekosten regiobureau             120.607                17.199              103.408  

lobby en voorbereiding opgaven             683.453              426.327              257.126  

economic board             697.356                        -              697.356  

Lasten          2.679.206              460.581           2.218.625  

              

Baten             

bijdrage deelnemende gemeenten          1.357.000                        -           1.357.000  

subsidie van de provincie             955.862              955.862      

economic board             697.356                        -              697.356  

Baten          3.010.218              955.862           2.054.356  
 
Opgaven  

De opgaven bestaan uit programma’s die gefinancierd worden uit inwonersbijdragen en subsidies. Er 

worden hierom alleen uitgaven gedaan voor projecten die langer lopen. In 2021 zijn er geen 

incidentele uitgaven gedaan.    
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Analyse begrotingsonrechtmatigheid 

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de 

toelichting op het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) wordt 

begrotingsrechtmatigheid omschreven als: 

‘Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de 

balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting 

en hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima 

voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële 

beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de 

toereikendheid van het begrotingsbedrag, evenals het begrotingsjaar van belang zijn.’ 

Er zijn een aantal verschillende begrotingsoverschrijdingen te onderscheiden. Bij de toetsing van 

begrotingsafwijkingen kunnen, volgens de Commissie BBV, ten minste de volgende “soorten” 

begrotingsafwijkingen worden onderkend: 

  Omschrijving Onrechtmatig 
maar telt niet 
mee voor het 
oordeel 

Onrechtmatig 
en telt mee 
voor het 
oordeel 

1. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden 
gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten 

* 
 

2. Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie) 
regelingen 

* 
 

3. Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door 
extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn 

 
* 

4. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande 
beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig 
vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn geautoriseerd 

 
* 

5. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet 
passen binnen het bestaande beleid en waarvoor tegen 
beter weten in geen voorstel tot begrotingswijziging is 
ingediend 

 
* 

6. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke 
achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd 
omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de 
subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder 
blijkt 

  

6a. Geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar 
 

* 

6b. Geconstateerd na verantwoordingsjaar * 
 

7. Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten 
waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via 
hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf 
of pas in de volgende jaren 

  

7a. Jaar van investeren 
 

* 

7b. Afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren * 
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In de volgende tabel is per programma de lastenoverschrijding ten opzichte van de begroting per 

“soort” begrotingsafwijking weergegeven. De toelichting per “soort” begrotingsafwijking is hiervoor 

weergegeven. Zoals uit het overzicht van hoofdstuk 3.2.1 (overzicht baten en lasten) blijkt, is bij de 

programma 0 de ramingen van de lasten overschreden. In principe kan dit consequenties hebben 

voor het accountantsoordeel over de begrotingsrechtsmatigheid in de jaarrekening en jaarverslag. 

Programma   Saldo lasten   Over-/onderschrijding   Rechtmatigheid 

    EUR       c.f. tabel 

Regiobureau       2.679.206    Onderbesteding   1 

Verbonden regio           94.918    Overbesteding   1 

Circulaire regio         197.762    Overbesteding   1 

Ontspannen regio             6.413    Overbesteding   1 

Groene groeiregio           97.391    Overbesteding   1 
 

Alle overbestedingen worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.  

 

Conclusie: Alle overschrijdingen zijn rechtmatig.  

 
 

Wet normering topinkomens 

Op 1 januari 2013 is de wet-normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van 

toepassing op de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. De maximale bezoldiging van een 

topfunctionaris bedraagt per kalenderjaar ten hoogste € 209.000.  

 

De leden van het dagelijks- en algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 

vallen onder het begrip topfunctionaris als bedoeld in de WNT, maar ontvangen van de Groene 

Metropoolregio Arnhem-Nijmegen geen bezoldiging.  

 

De directie van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen valt onder het begrip topfunctionaris als 

bedoeld in de WNT. De directie bestaat uit één lid. Binnen 2021 is er wel een wisseling geweest.   

 

Drs. A. Joustra (1 januari 2021 - 31 augustus 2021) 

Drs. H. Tiemens  (1 september 2021 - 31 december 2021) 

 

De bezoldiging van de directie heeft de maximale bezoldiging niet overschreden.  

 

Op de volgende pagina’s zijn de verantwoordingsmodellen opgenomen 
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Verantwoordingsmodellen 

 

WNT-verantwoording 2021 [GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM - NIJMEGEN] 

 

De WNT is van toepassing op [GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM - NIJMEGEN]. Het voor 

[GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM - NIJMEGEN] toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 

2021 € 334.200* ([Topfunctionarissen zonder dienstbetrekking (alle sectoren)]). 

 

*Tiemens € 84.000, Joustra € 250.200 

 
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 

zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling 

 

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun 

voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt. 

 
Gezien de startdatum van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (1 januari 2021) zijn er geen 

vergelijkende cijfers (2020) opgenomen.  

  

Gegevens 2021  

Bedragen in EUR H. Tiemens  

Functiegegevens [Regiodirecteur] 

Aanvang en einde functievervulling in 2021 [01/09] – [31/12] 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)   [1,0] 

Dienstbetrekking?  [nee] 

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen [46.696] 

Beloningen betaalbaar op termijn [0] 

Subtotaal [46.696] 

  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum [120.992] 

  

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 

bedrag 
N.v.t. 

  

Bezoldiging [46.696] 

  

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de 

overschrijding al dan niet is toegestaan 
N.v.t.  N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 

betaling 
N.v.t. 
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12 

 

Gegevens 2021 

Bedragen in EUR [A. Joustra] 

Functiegegevens Interim - regiodirecteur 

Kalenderjaar  2021 2020 

Periode functievervulling in het kalenderjaar 

(aanvang – einde) 

[01/01] – [30/10] N.v.t. 

Aantal kalendermaanden functievervulling in 

het kalenderjaar  
[10] N.v.t. 

Omvang van het dienstverband in uren per 

kalenderjaar 
[1240] N.v.t. 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 

  

Maximum uurtarief in het kalenderjaar  € 199 € 193 

Maxima op basis van de normbedragen per 

maand 
[246.760] N.v.t. 

Individueel toepasselijke maximum gehele 

periode kalendermaand 1 t/m 12  
[246.760] 

 

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)   

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum 

uurtarief?  

[Ja] 

Bezoldiging in de betreffende periode [162.440] N.v.t. 

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 

t/m 12 

 

[162.440] 

  

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t. 

Bezoldiging [162.440]  

   

Het bedrag van de overschrijding en de reden 

waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan 

N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 
N.v.t. 

  

 
Gezien de startdatum van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (1 januari 2021) zijn er geen 

vergelijkende cijfers (2020) opgenomen.  
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Specificaties balans per 31 december 2021 
 

Vlottende activa   
  2021 

Overlopende activa EUR 

    

vooruitbetaalde kosten                    3.591  

    

                     3.591  

    

  2021 

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar EUR 

    

BTW compensatiefonds samenwerkingsverband                 212.505  

debiteuren (gemeenten)                 216.285  

    

                  428.790  

    

    

  2021 

Liquide middelen EUR 

    
rabobank NL15 RABO 039 8279 02              1.198.935  

    

               1.198.935  

    

Vlottende passiva  
  2021 

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar EUR 

    

crediteuren              1.086.743  

nog te betalen accountants- en administratiekosten                   22.017  

nog te betalen kosten                 141.841  

nog te betalen declaraties                       943  

    

               1.251.544  

    

  2021 

Vooruit ontvangen bedragen van overige Nederlandse overheidslichamen EUR 

    

subsidies                   97.269  

afrekening gevoerde administratie Arnhem                   15.583  

    

                  112.852  
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IV3 – Taakvelden onderverdeling  
 

IV3 Taakvelden  Begroting   Baten   Lasten   Saldo 

  EUR   EUR   EUR   EUR 

                

0. Bestuur en ondersteuning               

0.4 Overhead          2.355.000                 2.312.862                 1.981.850                   331.012  

                

           2.355.000                 2.312.862                 1.981.850                   331.012  

                

2. Verkeer, vervoer en waterstaat               

2.1 Verkeer en vervoer                      94.918                     94.918                              -  

                

                         -                     94.918                     94.918                              -  

                

3. Economie               

3.1 Economische ontwikkeling             697.356                   901.530                   901.530                              -  

                

              697.356                   901.530                   901.530                              -  

                

8.Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing               

8.1 Ruimtelijke ordening                      47.804                     47.804                              -  

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)                      49.587                     49.587                              -  

                

                         -                     97.391                     97.391                              -  

                

Totaal          3.052.356                 3.406.702                 3.075.690                   331.012  
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3. Paragrafen 

3.1 Risicobeheersing en weerstandsvermogen  

Op grond van artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet de Groene 

Metropoolregio in de paragraaf weerstandsvermogen1 inzicht verschaffen in de robuustheid van de 

rekening. 

 

Het weerstandsvermogen van de Groene Metropoolregio is het vermogen om niet structurele 

financiële tegenvallers te kunnen opvangen zodat de taken kunnen worden voortgezet. Voor 2021 is 

verantwoording van dit weerstandsvermogen niet aan de orde, want dit vermogen was nog niet 

opgebouwd. Voor 2022 en verder zal dit een meer relevante paragraaf worden.   

  

Risico’s  

De risico's kunnen worden ingedeeld in:   

1. risico's voortvloeiend uit het eigen beleid;   

2. risico's voortvloeiend uit het beleid van een hogere overheid;  

3. risico's voortvloeiend uit de samenwerking met andere gemeenten en instanties;  

4. risico's voortvloeiend uit het doen / nalaten van derden;  

5. risico's voortvloeiend uit voor de regio niet te beïnvloeden autonome ontwikkelingen.   

 

Voor ad. 1 t/m 4 zijn geen risico’s voorzien.  

 

Ad 5. Risico's voortvloeiend uit voor de regio niet te beïnvloeden/autonome ontwikkelingen.  

Het resultaat van de Cao-onderhandelingen en prijsstijgingen werken door in het jaarresultaat. Op het 

jaarresultaat heeft dit een beperkt effect.   

 

Overige verzekerde risico's   

De Groene Metropoolregio heeft de kantoorinboedel verzekerd tegen brand en diefstal. Voor het 

personeel is een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten. 

 

De aansprakelijkheid van bestuurders in Groene Metropoolregio is afgedekt door de verzekering van 

de gemeente voor de betreffende bestuurder.  

 

Overzicht reserves 2021  

Op grond van de gemeenschappelijke regeling mag de algemene reserve € 100.000 zijn. We hebben 

een rekeningresultaat van € 331.012 en stellen voor om de algemene reserve te vullen en voor het 

overige bedrag een bestemmingsreserve te vormen. Een voorstel voor de exacte invulling van de 

bestemmingsreserve doen we in de tussenrapportage 2022. De bestemming van het 

rekeningresultaat/reserves ziet er als volgt uit: 

 

Naam reserve/ 

voorziening:  

Doel/ functie:  Maximum 

hoogte:  

Algemene reserve Deze algemene reserve (inclusief gerealiseerd resultaat) 

dient als buffer om onvoorziene omstandigheden in de 

exploitatie op te vangen.    

€ 100.000 

 
1 Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit (zijnde de middelen waarover de Groene 

Metropoolregio beschikt of kan beschikken om niet-begrote kosten te dekken) en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn 
getroffen of verzekeringen zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de 
financiële positie van de Groene Metropoolregio).  
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Bestemmingsreserve Het doel hiervan is om in 2022 extra inzet te plegen op: 

- optimalisatie regiobureau 

* communicatie 

* bedrijfsvoering, administratieve organisatie 

- versnellen opgaven  

* integrale aanpak logistiek 

* groen/blauw raamwerk 

* kwartiermaken circulair bouwen 

€ 231.012 

  

Rente  

Ten aanzien van de rente van de reserves is het algemene beleidsuitgangspunt om deze ten gunste 

van de exploitatie te brengen en bij de baten te verantwoorden. In 2021 is geen rente ontvangen.   

  

Conclusie 

Kenmerkend voor het risicoprofiel van de Groene Metropoolregio is dat de organisatie beperkt risico 

loopt en dat daarvoor een Algemene reserve is gevormd. 

  

Financiële kengetallen:  

Vanaf 2016 worden in de paragraaf financiën enkele financiële kengetallen opgenomen. De 

berekeningsmethode is via een ministeriële regeling voorgeschreven. Hiermee wordt de (onderlinge) 

vergelijkbaarheid (van gemeenschappelijke regelingen) bevorderd.  

  

 Rekening 2021 

Netto schuldquote  -80% 

Solvabiliteitsratio 19% 

  

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen 

middelen en geeft een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken.  

 

De solvabiliteitsratio daarentegen geeft het eigen vermogen weer als percentage van het totale 

balanstotaal. 

 

3.2 Financiering 

Artikel 13 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de Groene Metropool-

regio beschrijft hoe zij in 2021 de investeringen heeft gefinancierd. Het doel van deze paragraaf is 

inzicht te verschaffen in de financieringssystematiek en de risico's die daarmee samenhangen. Met 

deze paragraaf wordt eveneens voldaan aan een aantal verplichtingen volgend uit de Wet 

Financiering Decentrale Overheden (wet fido). De Groene Metropoolregio maakte in 2021 geen 

gebruik van een treasury statuut. 

  

Rentelasten/baten  

De Groene Metropoolregio heeft in 2021 met de Rabobank een rekening-courant-overeenkomst 

gesloten. Ultimo 2021 liep een aanvraag bij het ministerie van Financiën om deel te nemen aan het 

voor gemeenschappelijke regelingen verplicht gestelde schatkistbankieren. 

  

- Rentelasten: Er is in 2021 geen sprake van rentelasten.  

- Renteresultaat: Er is in 2021 geen renteresultaat.  

- Toerekening rente aan taakvelden: Er is in 2021 geen rente toegerekend.  

  

Financieringspositie   

Er is een rekening-courant overeenkomst met de Rabobank dat een tegoed heeft van € 1.198.935. 

De Groene Metropoolregio kent geen langlopende financieringsmiddelen.  
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Rente-risiconorm    

Om het herfinancieringsrisico voor de samenwerkingsverbanden te beperken is een norm ingesteld 

waaraan de samenwerkingsverbanden worden getoetst: de rente-risiconorm.   

 

De rente-risiconorm is voor de Groene Metropoolregio niet van toepassing aangezien er geen externe 

langdurige financieringen zijn afgesloten. 

  

Geldstromenbeheer  

De Groene Metropoolregio is verplicht liquiditeitsoverschotten af te storten bij het Rijk. Op 31 

december 2021 liep de aanvraag voor schatkistbankieren bij het ministerie van Financiën.  

 

3.3 Bedrijfsvoering 

Artikel 14 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht de Groene Metropoolregio om 

in elk geval de stand van zaken en de voornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering weer te geven. 

Met bedrijfsvoering worden de bedrijfsprocessen bedoeld die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen 

uit de vijf opgaven te realiseren. Hierbij staat het belang van een rechtmatig, doelmatig en doeltreffend 

beleid en beheer voor op. De organisatie is volop in opbouw en zal voortbouwend op de resultaten uit 

2021 zich komende jaren verder professionaliseren. 

 

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor een adequate bedrijfsvoering, het algemeen bestuur 

heeft een hierbij een kaderstellende en controlerende taak. De directeur is tekeningsbevoegd en heeft 

mandaat om verplichtingen aan te gaan en om opdracht tot betaling te geven. 

 

Personeelszaken en automatisering 

Voor uitbesteden van de salarisadministratie en het personeelsbeleid waren er eind 2021 

besprekingen met de gemeente Nijmegen over het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst. 

Voor de automatisering is in 2021 een contract afgesloten met een externe serviceprovider. 

 

Archief 

De archiefwerkzaamheden waren eind van het verslagjaar nog niet formeel belegd. In het nieuwe 

boekjaar worden met de gemeente Nijmegen gesprekken gevoerd om deze werkzaamheden 

(bewaren, ontsluiten, beschikbaar) aan de dienstverleningsovereenkomst toe te voegen. 

 

Verbonden partijen  

De Groene Metropoolregio heeft geen verbonden partijen, zoals bedoeld in de BBV-voorschriften. 

 

Financiën 

Planning & control en administratie 

Naast de reguliere werkzaamheden uit de planning en controlcyclus en het (laten) voeren van de 

financiële administratie zijn werkzaamheden verricht voor de vijf opgaven. In het 4e kwartaal is gestart 

met overdracht van de financiële middelen voor de opgaven naar de Groene Metropoolregio. 

 

BTW compensatiefonds 

De zogenaamde transparante c.q. doorschuif BTW kan door de betreffende gemeente worden 

gedeclareerd via het zogenaamde btw-compensatiefonds. In dit verslagjaar is deze BTW buiten de 

exploitatie verantwoord. 

De overige paragrafen BBV zijn niet van toepassing op de Groene Metropoolregio. 

 

Elst, …………………………………….. 2022 

 
Het bestuur 
 
H.M.F. Bruls 
L.J.E.M. van Riswijk   
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4. Kerngegevens  

  

Algemene informatie Regiobureau Groene Metropoolregio 

Naam     : Groene Metropoolregio Arnhem - Nijmegen  

Rechtsvorm   : Publiekrechtelijke Rechtspersoon  

Bezoekadres   : Nijverheidsweg 2a, 6662 NG, ELST 

Kamer van Koophandel  : 81903421 

Telefoon  :  06-10169143 

 

  

Inwoneraantallen   

 

 

  

Bron: CBS  

  

  

  

  

Gemeente Per 1-1-2020

Arnhem 161.368

Berg en Dal 34.990

Beuningen 25.891

Doesburg 11.078

Druten 18.918

Duiven 25.124

Heumen 16.450

Lingewaard 46.606

Montferland 36.009

Mook en Middelaar 7.847

Nijmegen 177.698

Overbetuwe 47.909

Renkum 31.404

Rheden 43.736

Rozendaal 1.705

Westervoort 14.973

Wijchen 41.124

Zevenaar 43.740

Totaal 786.570    
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Bijlage 1 Controleverklaring 
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1 9.2 Overzicht zienswijzen gemeenten  jaarrrekening 2021.docx 

Overzicht besluitvorming gemeenten jaarstukken 2021

Bijgaand overzicht is een samenvatting van de zienswijzen van de gemeenten over de jaarrekening 2021 en in het bijzonder het voorstel om het 
rekeningoverschot groot € 331.012,00 niet uit te keren aan de deelnemende gemeenten.     

                                                                                                                                                                          

 

Inhoud zienswijze Gewicht
Totaal 34

Toelichting

1 Gemeente Arnhem Akkoord 4
2 Gemeente Berg en Dal Akkoord 2 Bij wijze van uitzondering
3 Gemeente Beuningen - 2 Raad 12 juli
4 Gemeente Doesburg - 1 Raad 30 juni
5 Gemeente Druten Akkoord 1
6

Gemeente Duiven
Instemming met vorming algemeen reserve
Niet akkoord met vorming bestemmingsreserve

2

7 Gemeente Heumen Akkoord 1
8 Gemeente Lingewaard Akkoord 2
9 Gemeente Montferland Dienen geen zienswijze in 2
10 Gemeente Mook en Middelaar Akkoord 1
11 Gemeente Nijmegen Akkoord 4
12 Gemeente Overbetuwe Dienen geen zienswijze in 2
13 Gemeente Renkum Akkoord 2 Collegestandpunt
14 Gemeente Rheden Akkoord 2
15

Gemeente Rozendaal

Instemming met vorming algemeen reserve
Niet akkoord met vorming bestemmingsreserve. 
Te heroverwegen om overschot in te zetten voor 
RES en ander onverwachte tekorten in 2022

1

16
Gemeente Westervoort

Instemming met vorming algemeen reserve
Niet akkoord met vorming bestemmingsreserve

1

17 Gemeente Wijchen Akkoord 2
18

Gemeente Zevenaar
Instemming met vorming algemeen reserve
Niet akkoord met vorming bestemmingsreserve

2



Overzicht besluitvorming gemeenten jaarstukken 2021

Conclusie

Gelet op de ontvangen reacties hebben 4 gemeenten zich expliciet uitgesproken tegen de vorming van de bestemmingsreserve. Tegen de donatie van € 
100.000,00 aan een te vormen algemeen reserve bestaan geen bezwaren.

Gelet op het bepaalde in artikel 8 van de GR zijn er nu 6 van de 34 stemmen tegen de vorming van de bestemmingsreserve. Ook wanneer de 2 gemeenten, 
waarvan het standpunt nog niet bekend is, tegen de vorming van de bestemmingsreserve zouden zijn is het aantal stemmen (3 en daarmee ook het 
benodigde inwoneraantal) onvoldoende voor een meerderheid.



1 9.3 Voorstel rekeningresultaat 2021.docx 

Memo

1

Datum : 28 juni 2022

Aan : Algemeen bestuur

Van : Dagelijks bestuur

Betreft : Onderbouwing inzet rekeningresultaat 2021

Aanleiding
Gelet op de ontvangen zienswijzen op de concept-jaarrekening 2021, stemt een meerderheid van de 
gemeenten in om het rekeningresultaat 2021 dit jaar te gebruiken voor de versterking van het 
regiobureau en de opgaven. Hieronder treft u de onderbouwing aan van deze besteding van het 
rekeningresultaat. Dit is een nadere uitwerking van het voorstel dat u voor uw vergadering van 6 april 
2022 hebt ontvangen.

Voorstel
Het dagelijks bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR) stelt het algemeen 
bestuur voor om het voordelig resultaat, groot € 331.012 als volgt in te zetten:

- een bedrag van € 100.000 toe te voegen aan de algemene reserve (conform art. 31 lid 8 van de 
gemeenschappelijke regeling);

- € 231.012 in 2022 toe te voegen aan een te vormen bestemmingsreserve na verwerking van het 
voorstel resultaatbestemming. 

Voorstel besteding bestemmingsreserve regiobureau

1 Optimalisatie regiokantoor (aanpassing vergaderruimten, 
herstel/vernieuwen kantoormeubilair en kantoorinrichting)

€ 20.000

2 Communicatiemiddelen/website professionaliseren e.a.  € 30.000
3 Opleiding en training personeel regiobureau  € 25.000
4 Programmatuur aanpassen aan archieffunctie en AO  € 25.000

Totaal € 100.000

1. Vanaf 1 september 2021 is de GMR in het kantoor in Elst gevestigd. Aan de kantoorruimte is 
destijds geen enkele aanpassing gedaan. Om het kantoor aan te passen aan onze organisatie, 
is het nodig om vergaderzalen te veranderen. Daarnaast vraagt het kantoormeubilair en de 
kantoorinrichting zeker aandacht. Stoelen en bureaus zijn onvoldoende arbo-proof en enkele 
kantoorfaciliteiten zijn dringend aan vervanging toe. Volgens kostenopgaven kunnen we met 
ongeveer € 20.000 ons kantoor voldoende aanpassen aan onze organisatie.

2. Communicatie moet dit jaar echt een been bijtrekken. Presentatiemateriaal, aankleding, 
rechtenvrije foto’s, website aanpassen aan alle geldende toegankelijkheidseisen etc. Inschatting 
is dat met € 30.000 deze aanpassingen en aankopen gedaan kunnen worden.

3. Opleiding en training van de meest basale vaardigheden, zoals omgaan met bepaalde 
programmatuur, organiseren we in de tweede helft van dit jaar. 
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4. Om te voldoen aan alle vereisten die worden gesteld aan archivering, moet onze programmatuur 
worden aangepast. We moeten nog een kleine investering doen om onze administratieve 
organisatie (AO) op orde te brengen en ook aan te passen aan de Wet Open Overheid (WOO) 
en de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Daarvoor is nog wat extra 
menskracht nodig. 

Voorstel besteding bestemmingsreserve opgaven

1 Position paper Logistiek   € 35.000
2 Groen-blauw raamwerk   € 30.000
3 Circulair bouwen   € 20.000
4 Voorbereiden Regio Deal   € 45.000

Totaal € 130.000

Een aantal projecten binnen de regionale agenda 2022 zijn door diverse oorzaken in een 
stroomversnelling gekomen. Binnen de opgavenbegrotingen 2022 zijn onvoldoende middelen 
opgenomen om de gedeelde ambitie en de gewenste versnelling te faciliteren. Met een bijdrage van het 
rekeningresultaat kunnen we de energie vasthouden. 

1. Positon paper Logistiek 

Samen met de HAN, de provincie, VNO-NCW en Logistics Valley heeft de regio gewerkt aan een 
regionale visie; een gezamenlijke koers voor logistiek. Dit heeft geleid tot een position paper Logistiek 
waarin de HAN de regio adviseert over de kansen en mogelijkheden voor de regio hier een rol in te 
spelen. Op 9 maart is door de portefeuillehouders positief gereageerd op de wijze waarop logistiek kan 
worden meegenomen in de regionale agenda 2023-2025. Dit voorstel is in samenwerking tussen de 
opgaven (Circulaire, Verbonden en Productieve regio) opgesteld. In de paper, en gesteund door eerdere 
ambtelijke en bestuurlijke overleggen, wordt geconstateerd dat logistiek een belangrijke voorwaarde is 
voor onze maatschappelijke opgaven. Of zoals de HAN het formuleert: “Logistiek is noodzakelijk voor 
onze economie maar we willen het niet zien, het moet gewoon werken". Logistiek is ook een breed 
begrip (van verkeersveiligheid tot energietransitie, van multimodaal vervoer tot leefomgeving). Een 
integrale benadering is daarom van belang. 
De middelen die in 2022 nodig zijn en niet in één van de 3 opgaven zijn meegenomen, bedragen ca. 
€ 35.000; om in het tweede half jaar een kwartiermaker een start te laten maken. 

2. Groen-blauw raamwerk 

Werkend aan het groen-blauw raamwerk in 2022 blijkt dat dit raamwerk belangrijk is als onderlegger 
voor de Verstedelijkingsstrategie. In de begroting 2022 is vorig jaar de keuze gemaakt voorzichtig te 
begroten, ook omdat de opgave Ontspannen regio een brede opgave is die speerpunten met een 
divers karakter kent. Mede door het regeerakkoord, waar zwaar wordt ingezet op klimaatadaptatie en 
stikstof, is duidelijk geworden dat het belangrijk is om zo snel en goed mogelijk zicht te krijgen op onze 
gezamenlijke ambities. Dan kunnen we deze inbrengen in de gebiedsuitwerkingen en het 
Verstedelijkingsakkoord en voor de bekostiging van onze ambities een beroep doen op de daarvoor 
bestemde budgetten bij het Rijk en de provincie. Met een budget van €30.000 verwachten wij een goed 
onderbouwde inbreng te kunnen leveren aan de, zoals in de kamerbrief van 17 mei jongstleden 
verwoord, “provinciale en nationale puzzel”.



3

3. Circulair bouwen

Dit jaar is een projectleider circulair en conceptueel bouwen in de GMR aan de slag, in nauwe 
samenwerking met de provincie Gelderland. Circulair en conceptueel bouwen is ook een speerpunt van 
de provincie en we kunnen met een bijdrage van €20.000 in een programma ‘meeliften’, waarvan de 
resultaten op een groot congres circulair bouwen aan de regio worden gepresenteerd. 

4. Voorbereiding Regio Deal

In het regeerakkoord is afgesproken dat er wederom met het instrument Regio Deals wordt gewerkt. De 
GMR heeft samen met de provincie Gelderland en The Economic Board (TEB) het initiatief genomen om 
voor dit jaar gezamenlijk een voorstel in te dienen. Inmiddels is een projectleider voor de Regio Deal 
extern aangesteld en hebben we ook andere voorbereidende kosten om tot een goede aanvraag te 
komen. TEB en de provincie Gelderland dragen ook bij aan de voorbereidingskosten. De huidige 
inschatting is dat wij met €45.000 deze kosten kunnen dekken. 



9.1 Zienswijzen jaarstukken 2021

1 1 -  Gemeente Arnhem 





















1 2 - Gemeente Berg en Dal 
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Geachte voorzitter en leden van het Algemeen Bestuur, 
 
Op 13 april 2022 ontvingen wij van u de concept jaarstukken 2021 van de GMR en de 
concept regionale agenda 2023-2025 en de begroting 2023-2026 van de GMR. 
 
U heeft ons gevraagd hierover onze zienswijze kenbaar te maken voor 24 juni 2022. Met 
deze brief voldoen wij aan dit verzoek. 
 
Onze gemeenteraad heeft op 23 juni 2022 met deze zienswijze ingestemd. 
 
Wij geven u over de regionale agenda en begroting een aantal opmerkingen mee waarvan 
wij u vragen deze te betrekken bij het opstellen van de definitieve stukken. In deze brief 
lichten wij dit toe. De specifieke opmerkingen per opgave vindt u in de bijlage behorend bij 
deze brief.  
Wij spreken hierbij de intentie uit om wederom in te tekenen op alle vijf de opgaven. Wel is 
daarbij door onze raad uitgesproken dat er op dit moment draagvlak is voor een looptijd van 
de in het najaar te ondertekenen opgaveovereenkomsten van twee jaar, in plaats van de 
door u voorgestelde drie jaar. 
Bij ons definitieve besluit hierover in het najaar zullen we daarnaast uiteraard de wijze 
waarop op deze zienswijze zal worden gereageerd betrekken bij onze afwegingen.  
 
Concept jaarverslag 2021 GMR 
Wij hebben kennisgenomen van de jaarstukken 2021 van de GMR en vastgesteld dat u 
zowel in de opbouw van de organisatie als bij de vijf regionale opgaven goede resultaten 
heeft geboekt in het eerste jaar, ondanks het feit dat gewerkt is met een beperkte begroting, 
waarin nog geen opgavengelden waren verwerkt. Wij stellen het op prijs dat u, naast de 
verantwoording van de begrote activiteiten die vooral de organisatie betroffen, ook een korte 
inhoudelijke terugblik heeft opgenomen in uw jaarverslag. 
 
U geeft aan dat de jaarrekening 2021 een positief resultaat heeft van € 331.012. In de 
jaarrekening heeft u hierbij het volgende voorstel opgenomen: 
- algemene reserve verhogen met € 100.000 (conform art.31, lid 8 GR) 
- vormen van een bestemmingsreserve € 231.012 voor verder inrichten regiobureau en 
versneld uitvoeren van de volgende activiteiten: 
- Position paper Logistiek  
- Groen/blauw raamwerk 
- Kwartier maken circulair bouwen 
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In het memo Onderbouwing rekening overschot licht u dit voorstel nader toe. 
 
Wij gaan – bij wijze van uitzondering - akkoord met dit voorstel. Vanwege het belang dat wij 
hechten aan het budgetrecht van de raad, verzoeken wij u evenwel om in het vervolg 
conform artikel 31, lid 8 van de GR een eventueel batig saldo naar rato terug te storten aan 
de deelnemende gemeenten.       
 
Concept regionale agenda 2023-2025 en conceptbegroting 2023-2026 GMR 
We hebben kennisgenomen van de concept regionale agenda en begroting van de Groene 
Metropoolregio. In deze zienswijze geven wij eerst een beperkt aantal algemene punten aan. 
Daarna gaan wij per opgave nog op een aantal punten specifiek in. 
 
Meerjarig, ambitie helder beschreven, agenda bouwt voort op 2022 
We zijn blij dat deze regionale agenda- en begroting nu meerjarig van karakter is. Veel 
opgaven en activiteiten hebben een langere looptijd en vragen op inhoud en qua kosten om 
een langjarige planning. Ook voor de partners met wie wordt samengewerkt en met het oog 
op externe financiering is dit van belang. Zoals hierboven al aangegeven is er bij onze raad 
op dit moment draagvlak voor een looptijd van opgaveovereenkomsten van vooralsnog twee 
jaar, in plaats van de door u voorgestelde drie jaar. U heeft hierover aangegeven dat dit geen 
problemen oplevert. 
 
Ten aanzien van de kostenverhoging opgaven vragen wij u om activiteiten welke gezien 
kunnen worden als stijging van ambitie, te prioriteren en/of door te schuiven of te schrappen 
De opgavenbegroting laat een flinke kostenstijging zien. U verklaart dit deels uit indexering, 
deels uit het verplaatsen van middelen naar de regionale begroting die we als 
regiogemeenten al langs andere weg of op andere wijze besteden. Voor een substantieel 
deel is er echter ook sprake van intensivering van bestaande activiteiten of het starten van 
nieuwe – niet eerder geplande – activiteiten. Dit betitelen wij als stijging van ambitie 
In het bijgevoegd document ‘Onderbouwing ontwikkeling inwonersbijdrage 2023’ heeft u dit 
op een rij gezet. U geeft hierin aan dat de huidige ‘uitzetting’ van de begroting ook te wijten is 
aan de opstartperiode van de GMR en dat er nu meer zicht is op wat feitelijk nodig is om de 
speerpunten en activiteiten te kunnen waarmaken en er dus inzichtelijker begroot kan 
worden.   
Verder kondigt u in uw aanbiedingsbrief bij de regionale agenda en begroting een 
bestedingsplan aan voor medio september, waarin per opgave de activiteiten, kosten en te 
behalen resultaten voor het komende jaar meer in detail beschreven zullen worden.  
 
Wij merken hierover het volgende op: 

 We vinden het onwenselijk om de regionale begroting en - activiteiten jaarlijks te laten 
groeien, tengevolge van stijging van ambitie. De meerjarenbegroting is wat ons betreft 
taakstellend. 

 Wij gaan akkoord met de stijging van de inwonerbijdrage aan de opgaven voor zover 
deze het gevolg is van: 

o Indexering conform BRN-norm 
o De verplaatsing van activiteiten naar de regionale opgaven voor zover we deze 

activiteiten nu op een andere plek of op andere wijze uitvoeren 
o Realistisch begroten, waarbij we ervan uitgaan dat inmiddels meer zicht is 

ontstaan en ervaring is opgebouwd, waardoor dit de volgende jaren niet meer zal 
voorkomen 

o Activiteiten waarvan de kosten volledig uit bijdragen door derden kunnen worden 
betaald.   

 
Specifieke punten per opgave  
In de bijlage behorende bij deze zienswijzebrief vragen wij uw aandacht voor een aantal 
specifieke opmerkingen per opgave. Deze zijn financieel-technisch van aard, dan wel gericht 
op aanscherping en verbetering van de agenda. Hierbij treft u ook per opgave een uitwerking 
aan van ons standpunt dat wij stijging van de inwonerbijdrage tengevolge van gestegen 
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ambities onwenselijk vinden, met het bijbehorende verzoek om dit in de definitieve begroting 
ongedaan te maken.  
 
Wij gaan er vanuit u hiermee naar wens te hebben geïnformeerd en we zien de definitieve 
stukken met belangstelling tegemoet.  
 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Berg en Dal, 
 
De secretaris          De burgemeester 

 
E.W.J. van der Velde         Mr. M. Slinkman 
 
 
Reageert u op deze brief? Vermeld dan altijd het zaaknummer. 

 

 
Reageert u op deze brief? Vermeld dan altijd het zaaknummer. 

 
 
 
Kostenplaats:  
Kostensoort:    
Afschrift aan:   
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Gemeente Druten
Heuvel 1

Postbus 1

6650 AA Druten

t 088 432 70 00
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Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen
Postbus 53 
6800 EL  Arnhem

Groene Metropoolregio Arnhem 
Nijmegen     6800 EL ARNHEM     
6800 EL ARNHEM Postbus 53   
6800 EL Arnhem Groene 
Metropoolregio Arnhem 
Nijmegen  

datum 9 juni 2022
onderwerp Reactie op agenda 2022-2023 en begroting 2023
verzonden

Geacht bestuur heer/mevrouw, 

Op 14 april 2022 heeft het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio de (concept) 
regionale agenda 2023-2025, de (concept) jaarrekening 2021 en (concept) begroting 
2023 - 2026 van de Groene metropoolregio toegezonden aan de gemeenten met het 
verzoek hier voor 24 juni 2022 op te reageren zodat besluitvorming hierover op 6 juli 
2022 kan plaatsvinden. Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik. 

Regionale agenda Groene Metropoolregio 2023-2025 
Met deze meerjarenagenda is er weer een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van 
de regionale samenwerking. In 2021 en 2022 lag er veel nadruk op het opbouwen van de 
organisatie en onderzoek. Voor de jaren 2023 – 2025 zijn de ambities voor alle opgaven 
bepaald en wordt gewerkt worden aan uitvoeringsplannen.  
Druten vindt Regionale samenwerking van groot belang en wij steken dan ook in op 
deelname aan alle vijf de opgaven. De geformuleerde ambities en de uitwerkingen 
daarvan lijken ons realistisch en wij onderschrijven deze dan ook van harte.

Wij stellen voor om de Regionale agenda voor maximaal twee jaar vast te stellen. In de 
komende twee jaar kan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groene 
Metropool de regeling aanpassen aan de Wet tot wijziging van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen. Nadat de regeling is aangepast en de gewijzigde 
regeling is vastgesteld door alle raden, kan de Regioagenda worden voorgelegd aan de 
raden. De raden kunnen vervolgens op basis van de positie die zij in de nieuwe regeling 
hebben gekregen een besluit nemen over het vaststellen van de Regioagenda en de 
looptijd van de Regioagenda.

De aangenomen motie over het waarborgen van de positie van de regionale 
agendacommissie is bijgevoegd.

Jaarrekening 2021 
De gemeente Druten stemt ook in met de jaarrekening 2021 van de Groene 
Metropoolregio Arnhem Nijmegen en de voorgestelde besteding van het positieve 
resultaat. 

contactpersoon
Marc Janssen

t 088 432 7290

ons kenmerk
Z/22/077735

contactpersoon
Marc Janssen

t 088 432 7290

ons kenmerk
Z/22/077735



Regionale begroting Groene Metropoolregio 2023-2026 
In de begroting is een aanzienlijke verhoging van de bijdrage per inwoner voorzien. Deze 
stijging met € 0,94 heeft u toegelicht. Een deel, namelijk € 0,18 wordt veroorzaakt door 
het toepassen van indexering en een ander deel, zijnde € 0,14 door realistischer 
begroten. Het grootste deel, € 0,62 wordt veroorzaakt door de ambities van de regio en 
het inspelen op kansen. De indexering en ook het realistischer begroten kan gezien 
worden als noodzakelijke extra uitgaven. Maar Druten hecht sterk aan 
begrotingsdiscipline, daarom zullen afwijkingen van de begroting in het vervolg nog 
kritischer worden gevolgd waarbij het goed denkbaar is dat een volgende verhoging niet 
op goedkeuring van Druten kan rekenen. 

Daarnaast zijn er nog extra uitgaven die voortvloeien uit de ambitie van de regionale 
samenwerking en de hieraan gekoppelde kansen voor bijdragen van derden. De 
bestuurders hebben in het voortraject reeds ingestemd met de ontwikkeling van deze 
plannen. Daarbij hebben zij ook aangegeven dat Druten sterk hecht aan 
begrotingsdiscipline. Dus ook hier geldt dat bij een volgende overschrijding niet 
vanzelfsprekend op goedkeuring van Druten zal kunnen rekenen.

Druten wil een goede partner zijn in de regio. Tegelijkertijd wil Druten wil ook een 
financieel gezonde partner zijn. Daarom roepen wij u op om, zonder verlies van ambities, 
kritisch te kijken naar de uitgaven voor de Groene Metropool Regio. 

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uit naar de 
definitieve versie van de stukken.

Hoogachtend, 
De gemeenteraad van de gemeente Druten,

C. van Rhee-Oud Ammerveld, E. E. Weijenberg
voorzitter griffier

Bijlage: motie Druten waarborgen positie regionale agendacommissie
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™ gemeente
K Heumen

Groene Metropoolregio Arnhem - Nijmegen

bezoekadres

Kerkplein 6

6581 AC Malden

Nijverheidsweg 2a postadres
6662 NG Eist Postbus 200

Onderwerp; Reactie op agenda 2023-2025 en begroting 2023

6580 AZ Malden

tel 14 024

heumentaheumen.nl

www.heumen.nl
Datum: 7 juni 2022
Uw brief: 14 april 2022 VERZONDEN 2 1 JUNI 2022 bank
Ons kenmerk: 119815 NL44BNCH 0285 0038 95

Bij beantwoording datum en ons kenmerk vermelden NL87RABO 0131 6010 08
Behandeld door: Rene Joosten

Geacht bestuur.

Op 14 april 2022 heeft het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio de (concept) regionale 
agenda 2023-2025, de (concept) jaarrekening 2021 en (concept) begroting 2023 - 2026 van de 
Groene Metropoolregio toegezonden aan de gemeenten met het verzoek hier voor 24 juni 2022 op 
te reageren zodat besluitvorming hierover op 6 juli 2022 kan plaatsvinden. Graag maken wij van deze 
gelegenheid gebruik.

Regionale agenda Groene Metropoolregio 2023-2025
Met deze meerjarenagenda is er weer een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de regionale 
samenwerking. In 2021 en 2022 lag er veel nadruk op het opbouwen van de organisatie en 
onderzoek. Voor de jaren 2023 - 2025 zijn de ambities voor alle opgaven bepaald en zal er gewerkt 
worden aan uitvoeringsplannen. Graag complimenteren wij u met deze voortgang die in relatief 
korte tijd is bereikt.

Bij de bespreking van de concept regionale agenda en begroting In de raadsvergadering van 7 juni 
2022, hebben Groenlinks en Democraten Gemeente Heumen een amendement ingediend, dat 
unaniem steun heeft gekregen. Het amendement (zie bijlage) betreft de verkorting van de duur van 
de regionale agenda. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente Heumen kan instemmen met de concept- 
regionale agenda indien de duur wordt beperkt tot 2 jaar, i.c. de periode 2023-2024. In deze periode 
kunnen dan de aanpassingen die mogelijk voortkomen uit de wijzigingen van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr) die op 1 juli 2022 in werking treedt, zijn doorgevoerd.
In 2024 zal de gemeenteraad voldoende ingewerkt zijn en goed op de hoogte zijn van de opgaven 
van de Groene Metropoolregio, om een afgewogen keuze te maken over de dan voorliggende 
regioagenda.
De Groene Metropoolregio wordt verzocht vóór het aflopen van die twee jaar een voorstel te doen 
voor de termijnvaststelling van de regionale agenda met een looptijd langer dan twee jaar, mits de 
vaststelling daarvan niet plaatsvindt in het eerste jaar na de gemeenteraadsverkiezingen en ook niet 
direct voor de verkiezingen.

121474



yy
•“j gemeente
w% Heumen

In de raadsvergadering van 7 juni 2022 heeft de raad ook unaniem een motie aangenomen, met als 
titel 'waarborg de positie van de Regioagendacommissie ten opzichte van hun eigen raden'. Graag 
brengen wij deze motie, die als bijlage is toegevoegd aan deze brief, onder uw aandacht.

Conform uw oproep steekt de gemeente Heumen wederom in op deelname aan alle vijf de opgaven. 
Uiteraard hopen wij dat alle gemeenten in de regio dit zullen doen als basis voor een sterke regio. 
Wij kunnen ons vinden in de geformuleerde ambities en uitwerkingen daarvan.

Jaarrekening 2021
De gemeente Heumen stemt ook in met de jaarrekening 2021 van de Groene Metropoolregio en de 
voorgestelde besteding van het positieve resultaat.

Regionale begroting Groene Metropoolregio 2023-2026
In de begroting is een aanzienlijke verhoging van de bijdrage per inwoner voorzien. Deze stijging met 
€ 0,94 heeft u toegelicht. Een deel, namelijk € 0,18 wordt veroorzaakt door het toepassen van 
indexering en een ander deel, zijnde € 0,14 door realistischer begroten. Het grootste deel, € 0,62 
wordt veroorzaakt door de ambities van de regio en het inspelen op kansen.
De indexering en ook het realistischer begroten kunnen gezien worden als noodzakelijke extra 
uitgaven. Hiermee kunnen wij zonder meer instemmen. Wat betreft de overige extra uitgaven, 
hebben wij er begrip voor dat deze zijn voortgekomen uit de ambitie van de regionale samenwerking 
en de hieraan gekoppelde kansen voor bijdragen van derden. Ook hebben bestuurders in het 
voortraject ingestemd met de ontwikkeling van deze plannen. Wat wij hierbij missen is dat er vooraf 
meer inzicht was in de gevolgen voor het totale budget zodat bestuurders van de gemeenten dit 
tijdig hadden kunnen meenemen in hun afweging en ook sturing van de kant van de Groene 
Metropoolregio op het beschikbare budget.
Wat betreft de opgevoerde initiatieven die de ophoging van de inwonerbijdrage veroorzaken zoals 
inhuur trekkers gebiedsuitwerking verstedelijkingsstrategie, position paper Logistiek en de human 
Capital agenda, zien we het belang en de urgentie voor de ontwikkeling van de Groene 
Metropoolregio, maar we staan wel kritisch tegenover de verhoging van de inwonerbijdrage die dit 
met zich meebrengt. Wij hechten er sterk aan dat de Groene Metropoolregio er alles aan zal doen 
om de kosten in de hand te houden.
Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uit naar de definitieve 
versie van de stukken.

Met vriendelijke groet.
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Motie '"waarborg de positie van de Regioagendacommissie ten opzichte van hun eigen raden"

Agendapunt 16: Zienswijze concept regionale agenda 2023-2025 Groene Metropooiregio
Arnhem-Nijmegen

De gemeenteraad van Heumen in vergadering bijeen op 7 juni 2022,

Overwegende dat:
• Per 1 juli 2022 de Wet tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking 

treedt.
• Die wet ertoe strekt de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen en de 

kaderstellende en controlerende rol van onder andere gemeenteraden te versterken.

• Uit de memorie van toelichting op deze wet het volgende standpunt van de wetgever naar 
voren komt: "Om recht te doen aan die dualistische verhoudingen, moet de raad echter wel 
in staat zijn daadwerkeiijk sturing en controle uit te kunnen oefenen op het college. Dat is de 
essentie van het verlengd lokaal bestuur. Daarom wordt de (informatie)positie van 
gemeenteraden, ook bij besluitvorming in de gemeenschappelijke regeling, met de 
hiernavolgende maatregelen versterkt en worden mogelijkheden gecreëerd voor raden om, 
voordat een besluit genomen wordt, inbreng te kunnen leveren".

Constaterende dat:
• De Regionale Agendacommissie een adviserende rol aan het Algemeen bestuur heeft, én 

een kaderstellende en controlerende rol heeft.
• De vergaderingen van de regioagendacommissie plaatsvinden vlak nadat de stukken 

openbaar gemaakt en verzonden worden aan het algemeen bestuur en/of de raden.
• De Agendacommissie maar twee dagen de tijd heeft om advies te geven over deze 

stukken aan het algemeen bestuur van de Groene Metropooiregio.
• Het gevolg is dat de raden hun desbetreffende bestuurders slechts achteraf kunnen 

aanspreken, als het Algemeen bestuur al heeft vergaderd.
• De regioagendacommissie haar kaderstellende en controlerende rol niet naar behoren 

kan uitvoeren.

Van mening is dat:
• De leden van de regioagendacommissie voldoende tijd nodig moeten hebben om haar 

taken uit te kunnen voeren.

Roept het college op om:
• De bestuurlijke afvaardiging in het algemeen bestuur de opdracht te geven in het 

algemeen bestuur deze kwestie aan de orde te stellen.
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• Zo mogelijk via het Algemeen bestuur een besluit op te stellen met een opdracht aan het 
Dagelijks bestuur de agenda aan te passen, zodanig dat de raden voldoende tijd wordt 
geboden om een politiek-bestuurlijke dialoog te voeren met hun bestuurders in de aanloop 
naar een vergadering van het Algemeen bestuur.

En gaat over tot de orde van de dag

06+1[6)GL(2) MCz)

Aangenomen / vetw^n^i^ 
Stemverhouding met stemmen voor. Fracties: 

stemmen tegen. Fracties;
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Amendement "Vaststellen Regio-agenda voor twee jaar"

Agendapunt 16: Zienswijze concept regionale agenda 2023-2025 Groene Metropoolregio
Arnhem-Nijmegen

De gemeenteraad van Heumen in vergadering bijeen op 7 juni 2022,

Constaterende dat:
• Het bestuur de raden verzoekt om de Regionale agenda voor drie jaar vast te stellen.
• Een uitvoering van dit besluit betekent dat de gemeenteraden telkens nadat zij net 

geïnstalleerd zijn een zo omvangrijke agenda als de Regioagenda moeten vaststellen, 
terwijl het hun aan voldoende inzicht ontbreekt over wat de Regioagenda is en wat de 
consequenties zijn van het vaststellen voor vier jaar.

• De raden begrip hebben voor de wens van de GMR om de regionale agenda voor meerjaren 
vast te stellen.

Overwegende dat:
• De Wet tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) op 1 juli 2022 in 

werking treedt.
• Deze wet beoogt de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te 

versterken en uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van de Wet alle 
gemeenschappelijke regelingen aan de gewijzigde Wgr moeten zijn aangepast.

• Een vaststelling van de regioagenda voor een periode van 2 jaar, bijvoorbeeld tot. 1 juli 
2024, de raad die na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is geïnstalleerd voldoende 
op de hoogte is van de opgaven waar de Groene Metropool voor staat om een afgewogen 
keuze te maken over de Regioagenda;

• Wat betreft de periode daarna de intentie is voor een langere duur van vaststelling dan 2 
jaar, mits die vaststelling of einde termijn, niet plaatsvindt in het eerste jaar na de 
gemeenteraadsverkiezingen of vlak voor de verkiezingen.

Besluit:
Beslispunt 1 als volgt te wijzigen:
la. In te stemmen met een gewijzigde reactie op de concept-regionale agenda 2023-2025, waarbij de 
wijziging als volgt luidt:

De concept-regionale agenda voor de duur van 2 jaar vast te stellen i.c. de periode 2023- 
2024.
De Groene Metropoolregio vóór het aflopen van die twee jaar wordt verzocht om een 
voorstel voor de termijnvaststelling van de regionale agenda met looptijd langer dan twee 
jaar, mits de vaststelling daarvan niet plaatsvindt in het eerste jaar na de 
gemeenteraadsverkiezingen en ook niet direct voor de verkiezingen.

lb. In te stemmen met de voorgestelde reactie op de conceptbegroting 2023-2026 van de Groene 
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GRMAN) waarmee:

wij de intentie uitspreken om in te tekenen op alle opgaven;
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wij een inhoudelijke reactie geven op de regionale agenda en begroting middels bijgaande 
zienswijze "reactie op agenda en begroting GMRAN, met in achtneming van de wijziging bij 
beslispunt la.

Namens de fracties,

CDA(2)
ÖbUCe)Dbl>(^)



1 10 - Mook en Middelaar - Zienswijze begroting en jaarstukken 





1 11 - Gemeente Nijmegen  

aan het Algemeen Bestuur van de Groene Metropoolregio
t.a.v. de voorzitter
Nijverheidsweg 2A
6662 NG ELST

Postadres
Gemeente Nijmegen
STlO
Postbus 9105

6500 HG Nijmegen

Bezoekadres
Korte Nieuwstraat 6

6511 PP Nijmegen

T 14024
nijmegen.nl

Datum
Onderwerp

8juni2022
Zienswijze op de jaarstukken 2021,
regionale agenda 2023-2025 en
begroting 2023-2026 GMR

Contactpersoon
Sander Ambrosius
s.ambrosius@nijmegen.nl
T 0655490218

Geachte voorzitter,

De Groene Metropoolregio {GMR) is sinds 1 januari 2021 van start. De samenwerking krijgt
steeds beter vorm rondom de vijf opgaven: circulaire regio, verbonden regio, productieve
regio, ontspannen regio en groene groei. Op 13 april 2022 hebben wij van u de regionale
agenda 2023-2025 en bijbehorende begroting ontvangen. Hierin zijn de ambities op deze
vijf opgaven geactualiseerd en uitgewerkt in concrete activiteiten en resultaten. U vraagt of
wij ons herkennen in de ambities en acties. Met deze brief geven wij hierop onze zienswijze.
Na de zienswijzeprocedure zal de regionale agenda 2023-2025 inclusief begroting 2023-
2026 op 6 juli 2022 vastgesteld worden vastgesteld door het algemeen bestuur.

1. Algemeen
Er is sprake van een ambitieuze regionale agenda. De agenda geeft vorm aan het
benodigde partnerschap in onze regio, waarin aandacht is voor gebiedsgericht werken,
majeure opgaven en gezamenlijke lobby richting provincie, rijk en Europa. Alle opgaven
dragen direct bij aan de versterking van onze stad en de regio. Op hoofdlijnen herkennen
wij de koers die bestuurlijk in gang is gezet in de verschillende opgaveteams. Net als u
vinden wij de samenhang tussen de opgaven van belang. Wij zijn dan ook voornemens om
later dit jaar in te tekenen op alle vijf de opgaven. Wij zullen dit doen na de
begrotingsbehandeling voor 2023 en verder. Voor de toekomst zien we graag een meer
duidelijke uitsplitsing tussen kosten voor het regiobureau en voor de opgaven.
We stemmen in met de regionale agenda 2023 voor de duur van twee jaar waarbij we de
Groene Metropoolregio verzoeken structureel te werken met een vierjarige agenda die
steeds twee jaar na de gemeenteraadsverkiezingen wordt vastgesteld.

2. Inhoudelijke reactie
Zoals hierboven benoemd is de regionale agenda en bijbehorende begroting in lijn met de
koers die in de verschillende bestuurlijke opgaveteams is ingezet. Op een beperkt aantal
onderdelen hebben wij een opmerking:

Gemeente Nijmegen

Ons kenmerk
D220475441

Pagina 1 van 4



Opgave Circulaire regio

Door samen te werken aan deze opgave willen we onze positie als circulaire topregio
versterken en internationaal zichtbaar zijn. Hiervoor willen we gaan we binnen vijf jaar een
instrumentarium ontwikkelen om zuiniger en slimmer om te gaan met energie,
grondstoffen en producten. Het contractmanagement voor gas en elektriciteit wordt
uitgevoerd door de Groene Metropoolregio. Vanaf 2023 worden de kosten hiervoor niet
meer apart verrekend, maar meegenomen in de begroting. Dit verklaart voor een
belangrijk deel de stijging van de kosten voor deze opgave. Wij kunnen hiermee
instemmen. Daarbij geldt als kanttekening dat de daadwerkelijke kosten afhankelijk zijn
van de uitkomst van de aanbesteding van gas en de ambities die hieruit voortkomen.

Opgave Verbonden regio

Door samen te werken aan deze opgave willen we bereiken dat over vijf jaar iedereen snel,
comfortabel, veilig, schoon en betrouwbaar kan reizen. Hiervoor biedt de regio duurzame
oplossingen voor een robuust en veilig wegennet, betrouwbaar spoor, (H)OV voor iedereen
en een aantrekkelijk fietsnetwerk. Binnen deze opgave missen wij nog de integrale visie op
logistiek, zoals deze is in 2021 is beschreven in het position paper. Wij verzoeken de Groene
Metropoolregio om deze visie in de regionale agenda steviger door te vertalen.

Opgave Productieve regio

Met deze opgave willen we bereiken dat het MKB over vijf de COVID-19 crisis te boven is.
We willen het innovatief vermogen en de positie van bedrijven versterken, dat de
productiviteit van bedrijven is toegenomen en de werkgelegenheid is gestegen. Hiervoor is
een toekomstbestendige arbeidsmarkt van belang en dat er externe gelden zijn
binnengehaald om te investeren in onze economie. Binnen deze opgave gaat extra ingezet
worden op de onderwerpen human capital en logistiek. Hiervoor worden ook extra kosten
berekend. Voor 2023 zijn de projecten en activiteiten beschreven, zoals het verduurzamen
van brandstoffen en het bieden van ruimte voor logistiek en de daarbij behorende
ondersteunende faciliteiten op de diverse werklocaties. Voor 2024 en 2025 dienen deze nog
te worden geconcretiseerd. Daarnaast vinden wij het van belang dat ook de provincie
Gelderland gaat bijdragen aan deze onderwerpen. Cofinanciering is noodzakelijk om de
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. We vragen de Groene
Metropoolregio om hierover in gesprek te gaan met de gedeputeerden.

Opgave Ontspannen regio

De opgave is om de komende vijf jaar een goede balans te vinden tussen groei en kwaliteit
van leven. Dit doen we door regionaal in te zetten op duurzaam toerisme, goede
voorzieningen in centra voor inwoners en bezoekers, een sterke culturele infrastructuur
en versterking van natuur, landschap en erfgoed. De oorspronkelijke naam van het
speerpunt 'sterke culturele infrastructuur' is gewijzigd. De nieuwe naam wordt echter niet
consequent toegepast. Omdat het in dit speerpunt niet gaat over de fysieke kant van
erfgoed (monumenten e.d.) stellen wij voor om de naam van het speerpunt te wijzigen in
Cultuur om verwarring te voorkomen.
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Opgave Groene groei

We willen de groei in onze gemeenten gezamenlijk regisseren, zo dat wij de balans tussen
stedelijke ontwikkeling, natuur en landschap, economische groei, goede bereikbaarheid en
ontspannen leefkwaliteit behouden en verbeteren. Voornamelijk wordt ingezet op twee
belangrijke instrumenten: de uitvoering van de Woondeal en de Verstedelijkingsstrategie
waarbij De Groene Groeiregio tevens een coördinerende functie heeft voor de vijf opgaven.

3. Opmerkingen bij de jaarstukken
De aangeboden jaarstukken 2021 betreffen het eerste jaarverslag van de versterkte
samenwerking regio Arnhem-Nijmegen. De door de onafhankelijke accountant
aangeboden controleverklaring en accountantsverslag geven het beeld van een voldoende
getrouw en rechtmatig handelen en een voldoende gezonde financiële positie.

De accountant benoemt een paar aandachtspunten bij de inkoop/aanbesteding, de
aanschaf van ICT-middelen en kantoorinventaris en de aanbieding van de
begrotingsstukken. Deze aandachtspunten zijn opgepakt.

Het boekjaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 331.000,--.
Dit voordeel is met name ontstaan door a-structurele voordelen bij managementkosten,
lobby en profilering en communicatie rondom de voorbereiding van de opgaven.
Het voorstel om het resultaat te verdelen als volgt:
€100.000,-- naar de algemene reserve;
€231.000,-- versterking regiobureau en opgaves;

Deze afspraken zijn in lijn met hetgeen vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en
geven voor ons geen aanleiding tot nadere zienswijze.

4. Opmerkingen bij de begroting
De inwonerbijdrage 2023 is opgebouwd uit de bijdrage voor het regiobureau (€2,57) en
bijdragen voor de vijf inhoudelijke opgaven (gezamenlijk€ 5, 10). Daarmee komt de
inwonerbijdrage voor 2023 uit op€ 7,67. Dit loopt op naar€ 7,93 in 2026. Dat is€ 0,94 per
inwoner meer dan in 2022. Voor Nijmegen gaat het om een extra bijdrage van ca.€ 170.000
in 2023. Meerjarig zien we dat dit bedrag oploopt naar ca.€ 220.000 in 2026. De
kostenstijging komt voort uit een indexering van de kosten voor het regiobureau, het
uitvoeren van nieuwe activiteiten op het gebied van logistiek en door verschuiving van

werkzaamheden van gemeenten naar de Groene Metropoolregio. Bijvoorbeeld voor het
contractbeheer van verkeersveiligheid en gezamenlijke inkoop van energie (gas en
elektriciteit}. Niet voor alle nieuwe activiteiten is op dit moment ruimte in de huidige
begroting. Dat geldt bijvoorbeeld voor de extra bijdrage op het gebied van logistiek, human
capital, mobiliteit, de gebiedsuitwerkingen van de verstedelijkingsstrategie en de
coördinatie van de huisvesting van doelgroepen. Wij zullen hierover een besluit nemen bij
de begrotingsbehandeling 2023 en verder.

In de begroting is echter nog niet de noodzakelijke extra bijdrage aan de Regionale
Energiestrategie (RES} in 2022 en 2023 opgenomen. De RES 1.0 is in 2021 vastgesteld en
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levert een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van de regio om 55% C02 te besparen in
2030 en energieneutraal te zijn in 2050. Er is echter wel budget nodig om de afspraken uit
de RES 1.0 uit te voeren en tot een RES 2.0 te komen, zoals afgesproken binnen de regio en
het Nationaal Programma RES. Het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio heeft
op 6 april jl. ingestemd met een bijdrage van in totaal€ 223.000,- in 2022. Dit is€ 0.30 per
inwoner. Voor Nijmegen gaat het om een bijdrage van€ 53.165 in 2022. Wij constateren dat
hiervoor dekking aanwezig is binnen onze begroting en kunnen hiermee instemmen. Voor
2023 is er op dit moment echter onvoldoende bestuurlijk draagvlak in de regio om de RES
mee te nemen in de begroting van de Groene Metropoolregio, omdat nog niet bekend is of
en hoeveel het rijk gaat bijdragen. We roepen de GMR op om de uitvoering van de RES
structureel te organiseren en te verankeren in de begroting.

De nu voorgestelde kostenverhogingen zijn te verklaren in het licht van de fase waarin de
GMR zich nu bevindt. Na een periode van verkenning en opstart gaat de uitvoering van de
opgaven nu echt vorm krijgen en daarvoor zijn middelen nodig. Echter, deze
budgetuitzetting is niet vanzelfsprekend. Wij zullen blijven aandringen op het binnen de
kaders houden van de begrotingen van de GMR.

Wij sluiten af met een compliment voor de geactualiseerde en ambitieuze regionale agenda
en wensen u succes met het verwerken van de zienswijzen.

Caro
Dr. C.J.M.~
Plaatsvervangend voorzitter

Gemeente Nijmegen Pagina 4 van 4



0 Partij voor
de Dieren
Nijmegen

PvdA Nijmegen

Motie: IPCC op de agenda

Agendapunt: 7 .5 - Raadsvoorstel Zienswijze jaarstukken 2021, begroting 2023-2026 en regionale agenda
2023-2025 van de Groene Metropool regio Arnhem Nijmegen (37/2022)

Indieners: Michelle van Doorn (Partij voor de Dieren)
Maartje Maas {Partij van de Arbeid)

Opsteller: Eline Lauret

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 8 juni 2022,

Constaterende dat:
• Het VN Klimaatpanel IPCC (IPCC) in hun laatste rapporten1 stelt dat klimaatverandering en het steeds

vaker voorkomen van extreem weer al veel sneller veel ernstiger gevolgen voor mens en natuur hebben
dan eerder werd gedacht en dat het van levensbelang is de CO-uitstoot versneld te verminderen;

• Nederland in Glasgow afgelopen november heeft getekend voor 65% minder uitstoot in 2030 wat verder
gaat dan de huidige doelstellingen van de Nederlandse regering2 en de RES 1.0 (slechts 55% in 2030);

• De GMR aandacht besteedt aan klimaatverandering en vooral klimaatadaptatie, maar dat de
doelstellingen/resultaten en concrete activiteiten in de regionale agenda zijn opgesteld op basis van het
achterlopende Nederlandse Klimaatakkoord en RES 1.0, en niet zijn bijgesteld na de afspraken in
Glasgow en de verschijning van de laatste IPCC-rapporten,

Overwegende dat:
• De raad in 2021 de noodtoestand heeft uitgeroepen voor het klimaat;
• De uitstoot van broeikasgassen in 2021 in Nederland weer 2,1 procent hoger lag dan in 20203;
• De GMR een belangrijke rol speelt bij de samenwerking tussen gemeenten om nationale en

internationale afspraken m.b.t. vermindering van CO-uitstoot na te komen,

Verzoekt het College:
De bestuurlijke afvaardiging vanuit het college in het algemeen bestuur de opdracht te geven in het
algemeen bestuur te vragen de Glasgow-afspraken en IPCC-rapporten te betrekken bij de agenda en te
gebruiken als uitgangspunt voor de nadere uitwerking van de opgave voor de regionale energietransitie {RES
2.0),

D66

VVD

Groen Links

PvdA
Maartje Maas

CDA

Stadspartij Nijmegen

SP

GewoonNijmegen.NU

' https://www.ipccch/reports/
https://www.urgenda._nl/co%e2%82%82-uitstoot-weer-omhoog_urgenda-vonnis_niet_ nageleefd]
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/11/uitstoot-broeikasgassen_2-1_-procent-hoger-in-2021
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Motie: Waarborg de positie van de RAC en de raad in de GMR

Agendapunt: Raadsvoorstel Zienswijze jaarstukken 2021, begroting 2023-2026 en regionale
agenda 2023-2025 van de Groene Metropool regio Arnhem Nijmegen (37/2022)

Indieners: Michelle van Doorn (Partij voor de Dieren)
Maartje Maas (Partij van de Arbeid)
Marieke Smit (GroenLinks)
Cees de Beer (Stadspartij Nijmegen)

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 8 juni 2022,

Overwegende dat:
• De Wet tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen op 1 juli 2022 in werking treedt;
• Die wet erop ziet de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen en de

kaderstellende en controlerende rol van onder andere gemeenteraden te versterken bij taken
die in gemeenschappelijke regelingen worden uitgevoerd;

• Uit de memorie van toelichting op deze wet het volgende standpunt van de wetgever naar voren
komt: "Om recht te doen aan die dualistische verhoudingen, moet de raad echter wel in staat
zijn daadwerkelijk sturing en controle uit te kunnen oefenen op het college. Dat is de essentie
van het verlengd lokaal bestuur. Daarom wordt de (informatie)positie van gemeenteraden, ook
bij besluitvorming in de gemeenschappelijke regeling, met de hierna volgende maatregelen
versterkt en worden mogelijkheden gecreëerd voor raden om, voordat een besluit genomen
wordt, inbreng te kunnen leveren".

Constaterende dat:
• De timing van de vergaderingen van de regioagendacommissie plaatsvindt vlak nadat de stukken

openbaar worden gemaakt en worden verzonden aan het algemeen bestuur en/of de raden;
• De Agendacommissie adviseert aan het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio, maar

daarvoor in het slechtste geval maar twee dagen de tijd voor heeft;
• Het gevolg is dat de raden hun desbetreffende bestuurders uit het algemeen bestuur alleen maar

achteraf kunnen aanspreken of een boodschap kunnen meegeven, als het Algemeen bestuur al
heeft vergaderd;

• Deze gang van zaken niet bijdraagt aan een kaderstellende rol van de raden, hooguit een
achteraf controlerende rol;

• Die laatste rol ook niet uit de verf komt als de raad van tevoren feitelijk niets kan meegeven;
• In het Reglement van Orde van de Regionale Agendacommissie staat dat de commissie niet

alleen het Algemeen bestuur adviseert, maar ook de kaderstellende en controlerende positie van
de raden waarborgt;

• Uit het voorgaande naar voren komt dat het waarmaken van deze taak aanzienlijk wordt
bemoeilijkt.



Van mening dat:
• Het de positie van de leden die namens de raad in de Regionale Agendacommissie benoemd

zijn sterker maakt als de raad in het openbaar deze motie steunt.

Roept het college op om:
• De bestuurlijke afvaardiging vanuit het college in het algemeen bestuur de opdracht te geven

in het algemeen bestuur deze kwestie aan de orde te stellen.
• Zo mogelijk via het Algemeen bestuur een besluit op te stellen met een opdracht aan het

Dagelijks bestuur de agenda aan te passen, zodanig dat de raden voldoende tijd wordt
geboden om een politiek-bestuurlijke dialoog te voeren met hun bestuurders in de aanloop
naar een vergadering van het Algemeen bestuur.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Amendement SP: Goed beslagen ten ijs
Raadsvergadering: 8 juni 2022
Agendapunt 7.5: Raadsvoorstel Zienswijze jaarstukken 2021, begroting 2023-2026 en regionale
agenda 2023-2025 van de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen (37/2022)
le indiener: H. van Hooft (SP)
Schrijver: Y. Wieken (SP)1

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 8 juni 2022;

Constaterende, dat:
1. Het moment om deze regionale agenda zo snel na de gemeenteraadsverkiezingen- voor meer

jaren vast te stellen niet optimaal is, omdat raadsleden zo kort na de verkiezingen nog niet
volledig zijn ingewerkt;

2. Dan al voor meer jaren committeren aan een regionale agenda derhalve ongewenst is;
3. De nieuwe raadsleden die zitting hebben in de Regionale Agendacommissie nog zoekende zijn

naar een zo goed mogelijke invulling van de kaderstellende en controlerende rol voor de
gemeenteraad;

4. De gemeenteraadsleden begrip hebben voor de wens vanuit de GMR om de regionale agenda
voor meer jaren vast te stellen;

Overwegende, dat:

I. Wij voorstellen om te gaan werken met een vierjarige agenda die steeds twee jaar na
verkiezingen wordt vastgesteld, waarmee wordt voorzien in de behoefte vanuit de GMR en
recht wordt gedaan aan de positie van de raadsleden;

Wijzigt het Raadsvoorstel Zienswijzejaarstukken 202l, begroting 2023-2026 en regionale agenda
2023-2025 van de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen (37/2022) als volgt:

Aan beslispunt 3 wordt de volgende tekst toegevoegd:

1. " ...met dien verstande dat de brief aan de Groene Metropoolregio gewijzigd wordt
vastgesteld waarbij in de brief wordt aangegeven dat de regionale agenda 2023 voor de duur
van tweejaar wordt vastgesteld. De Groene Metropoolregio wordt verzocht structureel te
werken met een vierjarige agenda die steeds tweejaar na de gemeenteraadsverkiezingen wordt
vastgesteld."

SP
H. van Hooft

PvdD

GroenLinks

VVD

Stadspartij Nijmegen

CDA

D66
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datum zaaknummer uw brief/kenmerk 

1 juli 2022 836271 d.d. 13 april 2022 

 
behandeld door doorkiesnummer bijlage(n) 

R. de Ruig (026) 49 76 911 2 

 
onderwerp 

Zienswijze op de concept-jaarrekening 2021 en de regionale 
agenda 2023-2025 (incl. begroting) van de Groene Metropoolregio 
Arnhem-Nijmegen  

 

 

Geachte voorzitter, 

Geachte leden, 

 

Onlangs heeft de raad van Rheden de concept-jaarrekening 2021 (met bijlagen) en de concept-
regionale agenda 2023-205 (met bijlagen) van de GR Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 
ontvangen. In de begeleidende brief van 13 april jl. biedt uw bestuur de raad de mogelijkheid 
een zienswijze te geven op deze stukken.  
 

Hierbij delen wij u mee dat de gemeenteraad na haar beraadslagingen in haar vergadering van 
28 juni 2022, waarbij een amendement en een motie met unanieme meerderheid zijn 
aangenomen, de volgende reactie geeft. 
 
Reflectie op hoofdlijnen t.a.v. de concept jaarrekening 2021 

Op 01 januari 2021 is de gemeenschappelijke regeling Groene Metropoolregio Arnhem-

Nijmegen formeel gestart. In 2021 is gestart met een klein groepje mensen met als 
uitdaging de regio-organisatie te bouwen en met bestuurders in de 5 BOT’s aan de slag te 
gaan met de 5 opgaven. Het 1e jaar is primair een opbouwjaar. De begroting bevatte dan 
ook tal van onzekerheden. In het opbouwjaar is desalniettemin veel bereikt (zie 
Voortgangsbrief 01 mrt 2022). 
De concept-jaarrekening 2021 sluit met een exploitatie-overschot van € 331.012. Dit wordt 
primair veroorzaakt door lagere uitgaven voor het Regiobureau. De oorzaak is verklaarbaar; 

vertraging in de start en daarmee vertraging in de opbouw van de organisatie.  
In afwijking van hetgeen in de Gemeenschappelijke Regeling is vastgelegd wordt door het AB 
voorgesteld het overschot niet terug te laten vloeien naar de gemeenten, maar te 
bestemmen voor  

− de algemene reserve (€100.000) waarmee deze direct op het maximum wordt 
gebracht. 

− een bestemmingreserve (€231.012).  

De bestemmingsreserve is bestemd voor de afronding van de inrichting van het 
regiobureau en de versnelde uitvoering van een aantal speerpunten.   

Wij ondersteunen deze resultaatbestemming en de onderbouwing ervan (zoals weergegeven 
in uw Memo ‘Onderbouwing inzet rekeningoverschot 2021’). 

 
Reflectie op hoofdlijnen t.a.v. de concept-regionale agenda 2023-2025 (incl. ontwerpbegroting) 

De agenda bouwt voort op de ingezette koers. Er doen zich uiteraard accentverschuivingen 
voor met name om adequaat in te spelen op maatschappelijk-politieke ontwikkelingen.  
Met name nu ook het Rijk extra inzet op woningbouw-acceleratie, stikstof-maatregelen, 
landbouwtransitie en energietransitie. 

Dagelijks Bestuur  
Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen  
T.a.v. de heer drs. H.M.F. Bruls 
 
Nijverheidsweg 2a 
6662 NG  ELST 



 

pagina datum zaaknummer 

2 1 juli 2022 836271 

Wij ondersteunen nog steeds alle 5 opgaven, mede vanuit hun samenhang. Vooralsnog ligt 
onze prioriteit met name binnen de “Groene Groeiregio”, de circulaire regio en de 

ontspannen regio. 
De regionale opgaven kenmerken zich door hun schaalomvang, complexiteit en lange termijn 
karakter. Wij begrijpen de wens om meerjarig, structureel samen te werken en bij te dragen. 
De voorgestelde termijn van 3 jaren (2023-2024-2025) steunen wij echter niet. 
Wij wensen dat de regionale agenda en de bijbehorende opgave-overeenkomsten voor de 
duur van twee jaar worden vastgesteld in plaats van drie jaar, dus voor de periode van 

2023-2024. Daarnaast verzoeken wij de Groene Metropoolregio om ruim vóór het aflopen 
van die twee jaar een voorstel te doen voor een cyclus voor de regionale agenda, zodanig 
dat de vaststelling daarvan niet plaatsvindt binnen één jaar na gemeenteraadsverkiezingen 
en ook niet minder dan zes maanden voor gemeenteraadsverkiezingen. 
 
De totale bijdrage per inwoner stijgt in 2023 met € 0,94 naar € 7,67. De stijging van de 

bijdrage wordt veroorzaakt door (a) indexatie, (b) realistischer begroten op basis van de 

ervaringen in het opbouwjaar en (c) de uitvoering van extra taken op verzoek van de 
gemeenten en (d) door verschuiving van werkzaamheden van gemeenten naar de GMR.    
Met name deze laatste 2 punten vragen om aandacht qua besluitvormingsprocedure in 
relatie tot het budgetrecht van de gemeenteraad. Bovendien is de veronderstelde besparing 
bij gemeenten niet of nauwelijks traceerbaar. 
 
Het geheel overziend geloven wij in een sterke profilering van de regio en een krachtige 

samenwerking. Wij herkennen ons nog steeds in de ambities, speerpunten en acties. 2023 
wordt het 3e jaar van de samenwerking. Wij hebben het vertrouwen dat de samenwerking 
steeds professioneler, solider en vooral succesvoller wordt. 

 
Concept-jaarrekening 2021 en concept agenda (incl. begroting) 2023-2025 
Hierbij delen wij mee dat de gemeenteraad in haar vergadering van 28 juni 2022 in beginsel 

een positieve zienswijze heeft gegeven op de concept-jaarrekening 2021 en de concept-agenda 
2023 (incl. ontwerpbegroting).  
Definitieve besluitvorming door de gemeente Rheden over daadwerkelijke deelname aan de 

opgaven en de daaraan verbonden financiële bijdrage vindt plaats in het najaar. 
 
Aanvullend hierop vragen wij uw aandacht voor de procesgang en timing van de besluitvorming. 
De positie van de Regio Agenda Commissie en de kaderstellende rol van de gemeenteraad 

komen in de knel. Wij verzoeken U de agenda zo aan te passen, dat de Raden voldoende (lees 
min twee weken voor voorbereidende vergaderingen) tijd wordt geboden om een politiek-
bestuurlijke dialoog te voeren met hun bestuurder in de aanloop naar een vergadering van het 
Algemeen bestuur. 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Rheden, 

 
 
 
 
Carol van Eert, 
burgemeester. 

 
 
 
 
Nadja Renkema, 
secretaris. 
 

 
BIJLAGEN: 
• Amendement inzake duur regionale agenda 
• Motie inzake waarborg rol gemeenteraad in Groene Metropoolregio A-N 
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Groene Metropoolregio Arnhem - Nijmegen 
Nijverheidsweg 2 1  
6662 NG  Elst 

 

 
 
 
datum : 14 juni 2022 
zaaknummer : Z/22/093892 /201561639 
onderwerp : zienswijzebrief gemeenteraad jaarstukken 2021 Groene 

Metropoolregio 
contactpersoon : Dionne Tan 
 
 
Geachte leden van het dagelijks bestuur,  
 
Op 13 april 2022 hebben wij de concept jaarstukken 2021 van de Groene Metropoolregio 
Arnhem-Nijmegen van u ontvangen en zijn wij in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de 
jaarstukken in te dienen. In onze vergadering van 13 juni 2022 hebben wij uw jaarrekening 
besproken en plaatsen hierbij de volgende kanttekeningen: 
 
Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de eerste jaarstukken van uw organisatie. 
Het is het eerste jaar van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen die, zoals u ook 
beschrijft, in het teken stond van het opbouwen van de regio-organisatie en het regiobureau.  
 
De jaarstukken geven ons een goed inzicht van de stand van zaken in de vijf integrale opgaven 
en het regiobureau en de geleverde presentaties in 2021. Ondanks de verlate start en de 
coronamaatregelen is er in 2021 een mooie basis gelegd waarop de komende jaren 
voortgebouwd kan worden. Wij complimenteren uw organisatie hiermee.  
 
Het jaar 2021 is met een positief resultaat afgesloten. Door het algemeen bestuur van de 
Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is het voorgenomen besluit genomen om het batig 
saldo van 2021 te doteren in de algemene reserve en in een bestemmingsreserve. Wij kunnen 
ons vinden in de dotatie in de algemene reserve. Dit komt overeen hetgeen bepaald is de 
gemeenschappelijke regeling.  
 
Wij kunnen ons niet vinden in de vorming van de bestemmingsreserve. Dit sluit niet aan bij de 
bepalingen uit de gemeenschappelijke regeling zelf. Ook liggen er geen uitvoeringsplannen ten 
grondslag aan de activiteiten ten behoeve waarvan de bestemmingsreserve wordt gevormd. Wij 
verzoeken u om de vorming van de bestemmingsreserve te heroverwegen en het bedrag van    
€ 231.012 aan de deelnemende gemeenten terug te storten.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
mr. M. Smits-Jansen drs. A.J. (Arend) van Hout 
griffier voorzitter 
 
 

Gemeente Westervoort 

Dorpsplein 1 
Postbus 40 
6930 AA Westervoort 
 
(026) 317 99 11 
gemeente@westervoort.nl 
www.westervoort.nl 
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Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Nijverheidsweg 2a 
6662 NG  Elst9 juni

Groene Metropoolregio 
Arnhem-Nijmegen     6662 NG 
ELST     6662 NG ELST 
Nijverheidsweg 2a   6662 NG 
Elst Groene Metropoolregio 
Arnhem-Nijmegen  

datum 9 juni 2022
onderwerp Reactie op agenda 2023-2025 en begroting 2023
verzonden

Geacht bestuur,

Op 14 april 2022 heeft het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio de (concept) 
regionale agenda 2023-2025, de (concept) jaarrekening 2021 en (concept) begroting 
2023 - 2026 van de Groene metropoolregio toegezonden aan de gemeenten met het 
verzoek hier voor 24 juni 2022 op te reageren zodat besluitvorming hierover op 6 juli 
2022 kan plaatsvinden. Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik. 

Regionale agenda Groene Metropoolregio 2023-2025 
Met deze meerjarenagenda is er weer een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van 
de regionale samenwerking. In 2021 en 2022 lag er veel nadruk op het opbouwen van de 
organisatie en onderzoek. Voor de jaren 2023 – 2025 zijn de ambities voor alle opgaven 
bepaald en wordt gewerkt worden aan uitvoeringsplannen.  
Wijchen vindt Regionale samenwerking van zeer groot belang en wij steken dan ook in 
op deelname aan alle vijf de opgaven. De geformuleerde ambities en de uitwerkingen 
daarvan lijken ons realistisch en wij onderschrijven deze dan ook van harte. 

Jaarrekening 2021 
De gemeente Wijchen stemt ook in met de jaarrekening 2021 van de Groene 
Metropoolregio Arnhem Nijmegen en de voorgestelde besteding van het positieve 
resultaat. 

Regionale begroting Groene Metropoolregio 2023-2026 
In de begroting is een aanzienlijke verhoging van de bijdrage per inwoner voorzien. Deze 
stijging met € 0,94 heeft u toegelicht. Een deel, namelijk € 0,18 wordt veroorzaakt door 
het toepassen van indexering en een ander deel, zijnde € 0,14 door realistischer 
begroten. Het grootste deel, € 0,62 wordt veroorzaakt door de ambities van de regio en 
het inspelen op kansen. De indexering en ook het realistischer begroten kan gezien 
worden als noodzakelijke extra uitgaven. Maar Wijchen hecht sterk aan 
begrotingsdiscipline, daarom zullen afwijkingen van de begroting in het vervolg nog 
kritischer worden gevolgd waarbij het goed denkbaar is dat een volgende verhoging niet 
op goedkeuring van Wijchen kan rekenen. 

Daarnaast zijn er nog extra uitgaven die voortvloeien uit de ambitie van de regionale 
samenwerking en de hieraan gekoppelde kansen voor bijdragen van derden. De 

contactpersoon
Marc Janssen

t 088 432 7290

ons kenmerk
Z/22/078063

contactpersoon
Marc Janssen

t 088 432 7290

ons kenmerk
Z/22/078063



bestuurders hebben in het voortraject reeds ingestemd met de ontwikkeling van deze 
plannen. Daarbij hebben zij ook aangegeven dat Wijchen sterk hecht aan 
begrotingsdiscipline. Dus ook hier geldt dat bij een volgende overschrijding niet 
vanzelfsprekend op goedkeuring van Wijchen zal kunnen rekenen.

Wijchen wil een krachtige partner zijn in de regio. Tegelijkertijd wil Wijchen wil ook een 
financieel gezonde partner zijn. Daarom roepen wij u op om, zonder verlies van ambities, 
kritisch te kijken naar de uitgaven voor de Groene Metropool Regio. 

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uit naar de 
definitieve versie van de stukken.

L. Berendsen M. van Beek
Griffier Voorzitter
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Generaal Urquhartlaan 4 

6861 GG  Oosterbeek 

 

Postbus 9100 

6860 HA  Oosterbeek 

Telefoon (026) 33 48 111 

Fax (026) 33 48 310 

 

Internet www.renkum.nl 

 

 Algemeen bestuur Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen  IBAN NL02BNGH0285007076 

KvK 09215649 

 Datum Onderwerp 

 30 juni 2022 Zienswijze gemeenteraad Renkum Jaarstukken 2021 

Beste bestuursleden, 

    

Uw brief van Uw kenmerk Behandeld door  

13 april 2022 2022-GMDB-25 S.P.T. (Sjoerd) van der Meer 

(026) 33 48 111 Bijlage 

s.vander.meer@renkum.nl  
 

Verzenddatum van deze brief Ons kenmerk 

 156278 

 

 

Op 13 april 2022 hebben we de (concept) Jaarstukken 2021 van u ontvangen. In de begeleidende 

brief nodigt u onze raad uit om hierover een zienswijze naar voren te brengen voor 24 juni 2022. 

We hebben het jaarverslag met belangstelling gelezen. 

 

Zoals uit het jaarverslag blijkt, sluit 2021 met een positief resultaat van € 331.102. U stelt voor om 

van dit resultaat €100.000 in een algemeen reserve en € 231.012 in een bestemmingsreserve te 

storten. Deze bestemmingsreserve moet nog in 2022 worden gebruikt voor het afronden van de 

inrichting van het regiobureau en het versneld uitvoeren van een aantal speerpunten. De gemeen-

schappelijke regeling bepaalt dat een positief rekeningresultaat mag worden overgeheveld naar 

een algemene reserve die maximaal €100.000 mag bedragen. 

 

Met het storten van het resterende positieve rekeningresultaat in een bestemmingsreserve wordt 

echter afgeweken van het bepaalde in de gemeenschappelijke rekening. Gelet op de onderbouwing 

die u geeft voor het overhevelen van het resterende positieve rekeningresultaat en waaraan u deze 

bestemmingsreserve wilt besteden, kunnen wij met de door u voorgestelde werkwijze instemmen. 

 

Wel willen we u verzoeken geen gewoonte te maken van het instellen van bestemmingsreserves 

als er sprake is van een positief rekeningresultaat. We spreken de verwachting uit dat u zich voort-

aan houdt aan het bepaalde in artikel 31, lid 8 van de gemeenschappelijke regeling en dat een po-

sitief rekeningresultaat naar rato wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM 

de griffier, de voorzitter, 

 

 

 

 

dr. J. (Juul) Cornips A.M.J. (Agnes) Schaap 
 



1 Brief KAN inzake "Zienswijze Jaarverslag 2021 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen", d.d. 29-06-2022 
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BESLISDOCUMENT
Algemeen bestuur

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Vergaderdatum 6 juli 2022

Onderwerp Vaststellen van de Regionale agenda 2023-2024 & begroting 2023-2026

Portefeuillehouder L. van Riswijk 

Opsteller Henk van den Berg 

Kenmerk

GEVRAAGD
BESLUIT

• Kennisnemen van de zienswijzen en de zienswijzenota.
• Vaststellen van de regionale agenda 2023-2024 en 

ontwerpbegroting 2023-2026.

TOELICHTING In april 2022 is aan de deelnemende gemeenten een meerjarige regionale 
agenda en een meerjarige begroting aangeboden. Met de meerjarige 
regionale agenda is tegemoetgekomen aan de wens om de uitvoering van 
de regionale ambities voor meer jaren vast te leggen.

Regionale agenda
De concept-regionale agenda wordt gevormd door de vijf opgaven en 
heeft dezelfde opbouw als de regionale agenda 2022. De inhoudelijke 
oplading voor het meerjarig programma komt uit de vijf bestuurlijk 
opgaveteams (BOT’s). Een meerjarige regionale agenda betekent ook dat 
de gemeenten wordt gevraagd om voor die periode in te tekenen. De 
meerjarige agenda wordt jaarlijks, gekoppeld aan de P&C-cyclus, 
geactualiseerd. 

In september 2022 krijgt uw bestuur een bestedingsplan 2023 voorgelegd 
waarin de activiteiten, kosten en resultaten zijn vastgelegd. Dit 
gedetailleerder beeld kan door het gemeentebestuur worden gebruikt bij 
de afweging over deelname aan de opgaven (en de ondertekening van de 
vijf opgaveovereenkomsten).    

Begroting
In de begroting 2023-2026 zijn de vijf opgaven (programma’s) en het 
regiobureau samengebracht. Vanwege BBV-eisen heeft de begroting een 
scope van vier jaar. De begroting is sluitend. De baten komen 
overwegend uit de inwonerbijdrage.

Proces
Na besluitvorming in het algemeen bestuur op 6 april zijn de stukken 
aangeboden aan de 18 gemeenten (art. 30 Gemeenschappelijk Regeling). 
Daarmee startte de zienswijze/consultatieronde. Deze liep tot 24 juni 
2022. In die periode is de regionale agenda veelvuldig onderwerp van 
gesprek geweest met en tussen (de nieuwe) gemeenteraden. Door beide 
griffierskringen is op 2 juni 2022 een consulterende radenbijeenkomst 
georganiseerd over de concept-regionale agenda. We mogen constateren 
dat de verlenging van de wettelijke zienswijzeperiode met 4 weken, tot 12 
weken, de ruimte heeft gegeven voor een intensieve gedachtewisseling 
over de ambities van de regio en de regionale agenda in het bijzonder. De 
RegioAgendacommissie heeft hier ook een actieve rol in gespeeld. 
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Door alle gemeente(raden) is gebruik gemaakt van de mogelijkheid een 
zienswijze in te dienen. De zienswijzen zijn in IBabs geplaatst.

Zienswijzen
De zienswijzen zijn samengevat in de zienswijzennota waarin, naast het 
algemene deel, per opgave gereageerd wordt op de inhoudelijke
reacties. Deze zienswijzen hebben in een aantal gevallen geleid tot een 
aanscherping en verheldering van de regionale agenda.

De volgende thema’s kwamen veelvuldig naar voren:
- Hoogte van de gevraagde inwonerbijdrage
- Duur van de regionale agenda
- Intekenen op de opgaven

Verder is ook melding gemaakt van een motie die het eigen college 
oproept in uw bestuur te bepleiten om de RegioAgendacommissie beter in 
positie te brengen. Deze is in bijna alle gemeenten aangenomen.

Hoogte van de inwonerbijdrage
In verschillende bewoordingen geven gemeenten aan grote moeite te 
hebben dan wel niet mee te willen gaan met de stijging van de 
inwonerbijdrage voor nieuw beleid. Bepleit wordt uiterste 
terughoudendheid met de stijging van de inwonerbijdrage. 
Deze signalen zijn serieus genomen en er is  kritisch gekeken naar de 
opgenomen activiteiten in de regionale agenda. Inmiddels zijn er ook een 
aantal maanden verstreken sinds het opstellen van de concept-agenda.  
Deze ervaring is ook meegenomen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een 
beperking van de stijging tot € 0,74 waarvan € 0,42 voor nieuwe 
activiteiten en intensiveringen. In de memo “Onderbouwing 
inwonerbijdrage 2023” wordt dit toegelicht. 
Wij zijn van mening dat er nu een realistische regionale agenda voorligt 
met een goede balans tussen ambitie en menskracht en middelen. 

Duur van de regionale agenda
In nagenoeg alle gemeenteraden is een (inhoudelijk vergelijkbaar) 
amendement aangenomen om de duur van de regionale agenda terug te 
brengen tot 2 jaar in plaats van de voorgestelde 3 jaar. Dit vinden we 
terug in de zienswijzen. Voorgesteld wordt dit te volgen. De regionale 
agenda is hierop aangepast. Na deze periode van twee jaar is de 
gedachte om te gaan werken met een 4-jarige regionale agenda, die op 
een goed moment landt in de bestuursperiode van de gemeenteraden.

Intekenen vijf opgaven
In de aanbiedingsbrief heeft het dagelijks bestuur alle 18 gemeenten 
nadrukkelijk uitgenodigd in te tekenen op alle vijf opgaven. Een aantal 
gemeenten hebben in de zienswijze al de intentie uitgesproken dit najaar 
de (tweejarige) opgavenovereenkomsten te willen tekenen. Een 
voorbehoud over de beschikbaarheid van voldoende ruimte in de 
begroting 2023 wordt daarbij gemaakt.

Slot
Bij de vergaderset ontvangt u de regionale agenda 2023-2024. De 
inhoudelijke opmerkingen zijn hierin verwerkt. Wij wijzen u erop dat het 
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onderdeel financiën nog gelijk is aan de versie die u in april is voorgelegd. 
Aanpassing van de financiën vindt plaats na uw besluitvorming. 
 

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

- Regionale agenda 2023-2024 en begroting 2023-2026
De agenda is bijgevoegd; de opmaak van de het deel begroting vindt na de 
vergadering plaats

- Memo ‘Onderbouwing inwonerbijdrage 2023’
- Zienswijzenota
- De ontvangen zienswijze van de gemeenten

FINANCIËLE 
PARAGRAAF

De begroting voor 2023 e.v. is sluitend. De inkomsten worden 
voornamelijk opgebracht door de inwonerbijdrage die voor het 
regiobureau en de vijf opgaven wordt gevraagd. In de begroting is alleen 
rekening gehouden met subsidies en bijdragen van derden voor zover 
deze nu zeker zijn.  

Dit is de eerste begroting van de Groene Metropoolregio die conform de 
BBV (Besluit begroting en verantwoording) is opgesteld. Dit in 
samenspraak met de accountant. 

RISICO'S EN 
BEHEERS-
MAATREGELEN

De inwonerbijdrage is bepaald op grond van de deelname van gemeenten 
aan de opgaven in 2022. Mocht de situatie zich voordoen dat gemeenten 
besluiten niet in te tekenen op een opgave dan heeft dit geen effect op de 
hoogte van de gevraagde inwonerbijdrage. In die situatie wordt bekeken 
hoe het verlies aan inkomsten kan worden opgevangen binnen de 
opgave.

JURIDISCH
ADVIES

-

AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING

De regionale agenda en de begroting zijn in nauwe samenwerking tussen 
de opgavemanagers en het regiobureau tot stand gekomen. De 
opgavenmanagers hebben de regionale agenda voor 2023 e.v. inhoudelijk 
en financieel afgestemd met de bestuurlijk opdrachtgever en zijn/haar 
bestuurlijk opgaveteam (BOT). 

COMMUNICATIE
ADVIES

Na vaststelling in het algemeen bestuur vindt er communicatie plaats via 
de reguliere kanalen (website en nieuwsbrief).
De regionale agenda en begroting worden volgens de geldende 
regelgeving aangeboden aan de colleges van gedeputeerde staten van 
Gelderland en Limburg.
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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 bereikbaar voor alle vervoersmiddelen

• 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: 
• 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

In het kort

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD 5

1. INLEIDING 6

2.  GEBIEDSGERICHT WERKEN  

EN MAJEURE OPGAVEN 8

3. SAMENWERKING 10

Bestuursakkoord 

en Investeringsagenda 10

Verstedelijkingsstrategie 

Arnhem Nijmegen Foodvalley 10

Samenwerking met Rijk, EU, Duitsland: 

Public Affairs vanuit de opgaven 10

Samenwerking binnen de opgaven 11

4. VERBONDEN REGIO 12

Speerpunt 1: Gebiedsgerichte corridors 14

Speerpunt 2: Fiets 17

Speerpunt 3: Hubs en knooppunten 19

Speerpunt 4: Gedrag en duurzame mobiliteit 21

Speerpunt 5: Verkeersveiligheid 23 

5. PRODUCTIEVE REGIO 26

Speerpunt 1: Stimuleren 

Ondernemerschap MKB  29

Speerpunt 2: Human Capital  30

Speerpunt 3: Doorontwikkeling 

Health & Hightech en Energy tot 

(inter)nationale clusters 32

Speerpunt 4: Toekomstbestendige 

werklocaties 34

6. CIRCULAIRE REGIO 36

Speerpunt 1: Circulaire bouw  

en infrastructuur 38

Speerpunt 2: Circulaire economie: 

grondstoffen en ketens 40

Speerpunt 3: Water en klimaatadaptatie 41

Speerpunt 4: Transitie naar duurzame energie 43

7. ONTSPANNEN REGIO 46

Speerpunt 1: Duurzaam toerisme 49

Speerpunt 2: Bruisende binnensteden, 

krachtige kernen 51

Speerpunt 3: Groen-blauw raamwerk 52

Speerpunt 4: Cultuur en erfgoed 53

8. GROENE GROEIREGIO 56

Speerpunt 1: Wonen in Balans: 

Versnellen van de woningbouw 59

Speerpunt 2: Leefomgeving: 

Verbinden van de ruimtelijke opgaven 61

9.  BEDRAG HEFFING  
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weerstandsvermogen 66
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ARNHEM-NIJMEGEN 2023-2026 69

11.1  Het regiobureau 70
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Voor u ligt de regionale agenda 2023-2025 en begroting 2023-2026. Nadat in 2021 de regionale agenda 

2022, samen met de begroting 2022, is vastgesteld, presenteren wij nu de eerste meerjarige agenda en be-

groting. Hiermee komen wij tegemoet aan de wens om de uitvoering van de gezamenlijke ambities, vertaald 

in opgaven en speerpunten, vast te leggen in een meerjarige agenda voorzien van een financiële vertaling. 

De meerjarige agenda loopt hiermee samen op met de eerste jaren van de nieuwe bestuursperiode.  

Nieuwe colleges worden na de verkiezingen gevormd. De nieuwe energie en de overtuiging in onze  

regionale samenwerking die in periode 2019-2022 is ontstaan, hopen we met deze ambitieuze meerjarige 

agenda te versterken.

De regionale samenwerking is een opgavegerichte samenwerking. De regionale agenda en begroting is  

opgebouwd uit de vijf opgaven, aangevuld met de regio-organisatie (bedrijfsvoering). In het tweede deel is 

de vertaling van de ambities in de begroting 2023-2026 vastgelegd.

Met vriendelijke groet,

namens het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen,

Hubert Bruls

Voorzitter

VOORWOORD
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In de regionale agenda voor 2023-2025 geven 

wij aan wat de doelen zijn die we met regionale 

samenwerking in deze periode willen bereiken en 

wat de bijdrage van de Groene Metropoolregio is 

om dit te realiseren.

 

Onze ambitie blijft ongewijzigd: we zijn een 

bloeiend stedelijk netwerk, zonder de overdruk 

van de Randstad. Dat willen we zo houden. We 

verwachten dat onze regio nog verder zal groei-

en; in inwoners, in werkgelegenheid en in mobi-

liteit. We hebben een forse woningbehoefte van 

circa 35.000 extra woningen tot 2030. We zetten 

in op blijvend werk en huisvesting voor onze in-

woners. We zien ook dat onze gekoesterde leef-

kwaliteit bedreigd wordt als we niet gezamenlijk 

sturen op de groei die op ons afkomt. We willen 

daarom op regionaal niveau samenwerken, met 

de deelnemende gemeenten en onze partners: 

hoe leiden we de groei gezamenlijk in goede  

banen, zodat de balans tussen stedelijke  

ontwikkeling en ontspannen leefkwaliteit in de 

regio behouden blijft? Daarom: groene groei! 

 

Het opgavegericht samenwerken blijft uitgangs-

punt van onze samenwerking. In vijf opgaven 

werken we aan onze ambities. Met een integrale 

aanpak in samenwerking met diverse over- 

heden én met onze private en maatschappelijke 

partners. Onze opgavegerichte samenwerking 

ondersteunt deze beweging naar samenwerking 

in allianties. De opgaven van de Groene Metro-

poolregio bieden focus op concrete speerpunten 

vanuit een integrale blik. 

 

De Verbonden regio, de Productieve regio, de 

Circulaire regio en de Ontspannen regio combi-

neren ieder een aantal beleidssectoren en domei-

nen 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 verschillen-

de invalshoeken werken we aan de maatschappe-

lijke opgaven en versterken we elkaars acties. 

AGGLOMERATIEKRACHT 
EN LOBBY 
Door samen integraal aan onze opgaven te 

werken, versterken we onze agglomeratiekracht: 

over vijf jaar is de Groene Metropoolregio zicht-

baar als (inter-)nationaal toonaangevende regio 

op het gebied van circulaire verstedelijking en 

landschap. Het beter benutten van onze agglo-

meratiekracht stelt ons in staat steun voor onze 

regionale ontwikkeling te organiseren. 

Naast de positionering van onze regio als dé 

groene metropoolregio van Nederland vormen 

profilering en lobby de dragers van de Public  

Affairs-strategie. We richten onze inzet op  

Brussel, Den Haag en Nordrhein-Westfalen. 

Richting Europa zetten we onverminderd in op 

de EU-relevante thema’s Energy, Mobility, Circular 

en Health & Hightech. Met initiatieven en stake-

holders uit deze regionale agenda werken we aan 

Europese profilering, partnerschappen en projec-

ten. De regio zoekt samenwerking met Europese 

regio’s, Europese Commissie en het Europees 

Parlement om kennis op te halen, dicht op Euro-

pese ontwikkelingen te zitten en om aanspraak 

op middelen te maken.

Voor het Rijk wordt ingezet op het vergroten van 

de zichtbaarheid en lobby. Veel regionale speer-

punten kunnen alleen gerealiseerd worden met 

actieve steun van het Rijk. Er zijn voor Den Haag 

daarom 6 lobbydoelen opgesteld die recht-

streeks uit de opgaven komen: 

1.   Betaalbaar wonen in een groene omgeving 

(Verstedelijkingsakkoord).

2.  Meer woningen vraagt meer landschap.

3.  Circulair bouwen op grote schaal.

4.  100.000 nieuwe inwoners vraagt om slimmere 

mobiliteit (spoorcorridor en hubs).

5.  Energy: decentrale energiesystemen en inno- 

vatievermogen (Connectr).

6.  Health & Hightech: campus- en cluster- 

faciliteiten voor innovatievermogen gezond-

heid en Artificial Intelligence.

Daarnaast worden landelijke ontwikkelingen  

gevolgd voor de andere speerpunten.  

In samenwerking met Duitse stakeholders wordt 

gewerkt aan (euregionale) projecten en part-

nerschappen. Met andere metropoolregio’s en 

partners over de grens werken we aan een inter-

nationaal spoor/euregionaal mobiliteitsplan en 

de ontwikkeling van samenwerking op energie, 

circulariteit en een grensoverschrijdend groen-

blauw raamwerk. 

OPGAVEN: DOELEN OVER 
VIJF JAAR, SPEERPUNTEN 
EN BIJDRAGE VAN DE REGIO  
In deze agenda hebben we voor elk van de vijf 

opgaven beschreven wat we over vijf jaar willen 

bereiken en wat we als regio daarvoor doen om 

deze doelen te realiseren. Als regio hebben we 

verschillende rollen.  

We zien onze rol vooral als verbindende scha-

kel tussen verschillende partijen, netwerken 

en initiatieven. We signaleren waar de energie, 

initiatieven en activiteiten in de regio zitten, die 

onze gezamenlijke doelen dichterbij brengen. We 

scheppen de randvoorwaarden om deze tot bloei 

te laten komen en organiseren dat wat kansrijk is, 

ook gerealiseerd kan worden door en met onze 

partners. We zorgen dat we weten waar op pro-

vinciaal, nationaal of Europees niveau middelen 

beschikbaar zijn om onze doelen te realiseren. 

En we organiseren dat we die middelen daar ook 

voor kunnen aanboren. We helpen gezamenlijke 

kaders tot stand te brengen, zodat gemeenten 

hun eigen activiteiten beter en gerichter kunnen 

realiseren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het 

verstedelijkingsconcept, het Regionale Program-

ma Werklocaties (RPW), de Regionale Energie 

Strategie (RES) en het groen-blauw raamwerk. 

Een dergelijke rol brengt ook uitdagingen met 

zich mee. Zo is het belangrijk dat er bij gemeen-

ten voldoende kwantitatieve en kwalitatieve 

capaciteit is om wat op regionaal niveau wordt 

ontwikkeld, op gemeentelijk niveau te vertalen. 

Ook daar helpen we bij met bijvoorbeeld de 

flexpool vanuit de Woondeal. Wij zien dat daar 

ook bij andere opgaven, zoals bijvoorbeeld de 

Verbonden regio, vraag naar is. Willen we in deze 

behoefte voorzien en wat betekent dit dan voor 

de regionale samenwerking en het regiobureau? 

Hierin moeten we de komende jaren afwegingen 

maken.  

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 opgaveovereen-

komst. Hiermee zegt de gemeente toe de  

benodigde middelen ter beschikking te stellen 

voor de komende drie jaar. De basis voor deze 

overeenkomst ligt in artikel 27 van de Gemeen-

schappelijke Regeling. In de overeenkomst staan 

doel van de samenwerking, de bijdrage van de 

regio, de gemeentelijke bijdrage in financiën en 

de duur van de overeenkomst: 3 jaar.  

Voor elke opgave wordt in september een uit- 

gewerkt bestedingsplan voorgelegd. Hierin staan 

de activiteiten en resultaten en waaraan de  

middelen worden besteed. Vervolgens wordt 

deze regionale agenda elk voorjaar geactuali-

seerd. Als de actualiteit aanleiding geeft tot het 

aanpassen van de opgave-overeenkomst, dan 

nemen wij dit op in de geactualiseerde regionale 

agenda in het voorjaar. De gemeenten krijgen 

dan ook opnieuw de gelegenheid om in te  

tekenen voor (dat deel van) de opgave.

1. INLEIDING
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Gebiedsgericht werken heeft de aan- 

komende jaren zoveel impact op de  

regionale samenwerking dat we hier in 

dit hoofdstuk apart aandacht aan  

besteden.

GEBIEDSUITWERKINGEN 
EN VERSTEDELIJKINGSAKKOORD
In 2021 is het Verstedelijkingsconcept (het eerste 

deel van de Verstedelijkingsstrategie Arnhem 

Nijmegen Foodvalley (ANF)) door alle gemeen-

teraden vastgesteld. Het motto hiervan is “meer 

landschap, meer stad”. Vervolgens zijn wij in onze 

regio in zes deelgebieden aan de slag gegaan 

met gebiedsuitwerkingen. Dit is de komende 

jaren een doorlopend proces, waarbij we met de 

integrale gebiedsuitwerkingen ervoor zorgen dat 

we de juiste keuzes voor de toekomst maken. We 

hebben een bijzondere regio met enerzijds een 

grote woningbouwopgave en anderzijds bevat 

onze regio het grootste areaal Natura 2000- 

gebieden van ons land. Dit is precies waarom 

onze regio zo aantrekkelijk is. Grootstedelijke 

kenmerken gecombineerd met prachtige natuur. 

Die natuur staat onder druk. 

Om alle ambities in de regio te realiseren moeten 

ruimtelijke opgaven als integraal woningbouw, 

energieproductie en energieopslag, infrastruc-

tuur, ruimte voor bedrijvigheid en de versterking 

van natuur gewogen worden. In de uitwerking 

van de gebieden wordt de ruimtelijke opgave 

slim gecombineerd of worden keuzes gemaakt. 

De druk op de ruimte is zo groot, dat gebiedsge-

richte samenwerking noodzakelijk is voor toe-

komstbestendige ontwikkeling van de regio. 

Het is belangrijk om met elkaar gebiedsgericht 

integrale keuzes te maken over waar gebouwd 

kan worden, en waar dat echt een slecht idee is 

gezien de bodemgesteldheid, de wateropgave of 

het gebrek aan goede (OV-)ontsluiting. 

Dit vereist een verregaande vorm van samenwer-

king op alle niveaus. In de gebiedsuitwerkingen 

zijn zowel het Rijk, de provincie, de waterschap-

pen, de gemeenten als de woningbouw- 

corporaties en het bedrijfsleven betrokken. Het 

regiobureau heeft hierin een organiserende en 

coördinerende rol. Bovendien is het de taak van 

het regiobureau om de samenhang tussen de 

gebieden te bewaken, zodat de gebiedsuitwer-

kingen onderling ook goed op elkaar zijn afge-

stemd. De gemeente, als eerste overheid, heeft 

de zorg voor het betrekken van de inwoners bij 

de gebiedsuitwerkingen.

Het gebiedsgericht werken komt terug in de 

beschrijving van alle opgaven. Er is samenhang 

met de RES, het RPW, de woonopgave, het 

groen-blauw raamwerk en infrastructuur. In de 

gebiedsuitwerkingen komen deze programma’s, 

strategieën en opgaven samen. 

In de uitwerking per gebied ramen we de beno-

digde investeringen. De investeringslijsten die zo 

ontstaan, brengen wij in het Verstedelijkingsak-

koord met het Rijk of proberen we in nationale 

of Europese programma’s onder te brengen. Zo 

zijn investeringen in de A12 of voor de versnelling 

van de ICE bij uitstek geschikt voor de Meerjaren-

programma Infrastructuur Ruimte en Transport 

(MIRT)-agenda. Onze regio kent twee sleutel-

gebieden: Arnhem-Oost en Nijmegen-West. 

Vanwege de relatie met nationale programma’s 

vindt rechtstreeks afstemming plaats tussen 

beide steden en het Rijk over stadsvernieuwing 

en woningbouw. In het Verstedelijkingsakkoord 

dat de regio met het Rijk sluit, staan wederkerige 

afspraken over deelname aan nationale pro-

gramma’s, bijdragen van de stakeholders om de 

investeringen te financieren en de organisatie van 

het geheel.

GEBIEDS- EN REGIO- 
OVERSTIJGENDE OPGAVEN
Onze regio kent diverse opgaven die regio-over-

stijgend zijn. De rol van het regiobureau is dat wij 

daarin de belangen van de gemeenten in onze 

regio behartigen en daarvoor samenwerken met 

betrokken partijen. 

2.  GEBIEDSGERICHT WERKEN  
EN MAJEURE OPGAVEN 

Regio-overstijgende opgaven kennen we vooral 

op het gebied van mobiliteit en goederenver-

voer. Neem de problematiek van de A12, zowel 

het spoor als de verbreding van de A12 en de 

inmiddels in gang gezette ontwikkeling van de 

A50-corridor. Ook het goederenvervoer, zowel 

over spoor, weg als water is een regio-overstij-

gend dossier waarin wij als regio moeten partici-

peren om onze belangen goed te behartigen. 

Naast mobiliteit liggen er grote opgaven als het 

gaat over het verminderen van stikstofdepositie, 

klimaatadaptatie en natuurherstel. De aanpak 

van deze problematiek heeft grote invloed op 

de ontwikkeling van het landelijk gebied en de 

agrarische sector. In de gebiedsuitwerkingen 

komt de transitie van het landelijk gebied en de 

landbouw nadrukkelijk aan de orde. Deze transi-

tie is belangrijk binnen de opgave Groene groei-

regio, maar ook binnen andere opgaven. Zo zien 

we binnen de Circulaire regio mogelijkheden om 

energietransitie te verbinden met de transitie van 

de landbouw. Ook circulaire voedselproductie- en 

ketens zijn hier van belang. In de opgave Ont-

spannen regio bekijken we de transitie naar meer 

natuur-inclusieve landbouw voor natuur- 

ontwikkeling en -herstel.

De gebiedsuitwerkingen vormen met de 

lokale omgevingsvisies een cyclus. Hoe werkt 

dat? Ambities uit lokale omgevingsvisie zijn 

leidend voor de gebiedsuitwerkingen. In de 

gebiedsuitwerking worden de ambities uit 

de Omgevingsvisies van de gemeenten in 

kaart gebracht en met elkaar geconfronteerd 

(als er geen Omgevingsvisie is, ambities uit 

diverse gemeentelijke beleidsstukken). Ruimte 

is schaars dus dit leidt vaak tot dilemma’s of 

keuzes die voorgelegd worden aan de be-

stuurders van het gebied (voorbereid door de 

eigen beleidsmedewerkers). Regionale keuzes 

kunnen leiden tot aanpassing van de lokale 

omgevingsvisies. Omgekeerd kan het ook 

zijn dat een geactualiseerde omgevingsvisie 

leidt tot nieuwe inzichten en gesprekken en 

daarmee een aangepaste gebiedsuitwerking. 

Op deze manier blijven gemeenten (in een 

ruimtelijk samenhangend gebied) in gesprek 

over de gewenste gezamenlijke ruimtelijke 

ontwikkeling. Ruimtelijke keuzes van de een 

hebben gevolgen voor de ander en gedeelde 

ambities leiden tot een ‘groenere groei’ dan 

individuele keuzes en zetten de ambities ook 

meer kracht bij.

Voorbeeld gebiedsuitwerking regionale middengebied.
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BESTUURSAKKOORD 
EN INVESTERINGSAGENDA
De Groene Metropoolregio, de provincie Gel-

derland en The Economic Board (The Economic 

Board) 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, is op 3 

februari 2022 een Bestuursakkoord afgesloten. 

Dit Bestuursakkoord heeft een looptijd van tien 

jaar en bevat afspraken over de samenwerking in 

zijn algemeenheid. 

Daarnaast is een gezamenlijke Investerings- 

agenda opgesteld. 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 Inves-

teringsagenda vervangt de Investeringsagenda 

die de gemeente Arnhem, de gemeente Nijme-

gen en de provincie Gelderland in 2017 hebben 

ondertekend.

VERSTEDELIJKINGSSTRATEGIE 
ARNHEM NIJMEGEN FOODVALLEY
De Verstedelijkingsstrategie richt zich op de 

langetermijnplanning van toekomstige woon- en 

werklocaties tot 2040. Deze strategie laat zien 

hoe de Groene Metropoolregio Arnhem- 

Nijmegen de groei van landschap, wonen, econo-

mie en mobiliteit goed vormgeeft. Ook helpt de 

strategie de daarvoor benodigde investeringen te 

vinden. Partners die hierbij betrokken zijn, zijn de 

Rijksoverheid (ministeries van BZK en IW, LNV en 

EZK), de provincie Gelderland, Groene  

Metropoolregio, Regio Foodvalley en de 26  

gemeenten in de beide regio’s.

SAMENWERKING MET RIJK, EU, 
DUITSLAND: PUBLIC AFFAIRS 
VANUIT DE OPGAVEN
Bekendheid van de Groene Metropoolregio is van 

groot belang voor het bereiken van onze doelen. 

We organiseren daarom activiteiten op profile-

ring, positionering en lobby, samen Public  

Affairs genoemd. Dit doen we door  

communicatie, opbouwen van netwerken en door 

werkbezoeken en bijeenkomsten te organise-

ren. We organiseren connecties in Den Haag, in 

BO-MIRT (Bestuurlijke Overleggen Meerjaren-

programma Infrastructuur, Ruimte en Transport), 

Woondeal, G40 en zoeken en vinden aansluiting 

bij andere metropoolregio’s.

We zijn actief in EU-netwerken zoals Polis  

(mobiliteit), ERRIN (innovatie), CORAL (health), 

Hydrogen Valleys (energy) ACR+ (circulair) en 

ICLEI (wereldwijd duurzame steden en regio’s 

netwerk). Voor de regio relevante onderwerpen 

brengen we onder de aandacht. Denk bijvoor-

beeld aan het sturen van een kabinetsbrief over 

de A12 spoorcorridor, vragen stellen aan de  

Europese Commissie of het pleiten voor een 

oplossing in contacten met bijvoorbeeld Kamer-

leden. Richting Brussel hebben we geen beleids-

lobby, maar werken we aan EU-projecten. Dit 

doen we samen met de opgaven, gemeenten en 

andere stakeholders vanuit de regio. 

Voor doelen uit de opgaven organiseren we de 

volgende Public Affairs-activiteiten:

Rijk

-  Profilering: we coördineren en organiseren con-

tacten bij ministeries en Tweede Kamer.

-  Positionering: we monitoren en haken aan bij 

ontwikkelingen en overlegstructuren van het Rijk.

-  Lobby: we bieden aan, dragen uit en vragen 

steun voor zogenoemde proposities zoals de 

Regio Deal en het Verstedelijkingsakkoord.

EU

-  Profilering: jaarlijks organiseren we een inhou-

delijk programma en deelname aan de Eu-

ropean Week of Regions and Cities, EU Sus-

tainable Energy Week en bijeenkomsten van 

EU-netwerken. 

-  Positionering: we geven invulling aan de sa-

menwerking met EU-regio’s door kennisdeling, 

bijeenkomsten, projectontwikkeling. Hiervoor 

heeft de regio een kantoor in Brussel. 

-  Projecten: we creëren mogelijkheden, verken-

nen en ontwikkelen EU-(subsidie)projecten uit 

de regio. De regio is hier afhankelijk van input 

van regionale stakeholders. 

Duitsland

-  Profilering: we zijn als grensregio actief tijdens 

de jaarlijkse Grenslandconferentie NL-NRW, 

organiseren gesprekken met o.a. de Landes- 

gesellschaft NRW, Energy4Climate en de  

Industrie- und Handelskammer en investeren in 

de relatie met gesprekspartners in Duitse  

steden en ministeries in Nordrhein-Westfalen. 

-  Positie: we zetten in op een structurele relatie 

met de metropoolregio Ruhr, de Euregio Rijn-

Waal en het 100.000+ stedenverband, maar 

positioneren ons ook aan Nederlandse zijde 

meer als grensregio, bijvoorbeeld richting het 

ministerie van BZK. 

-  Projecten: we vertalen de regionale opgaven 

naar concrete samenwerkingsprojecten met 

Duitse partners, waarbij we gebruik maken van 

de (financierings-)kansen van INTERREG.

SAMENWERKING BINNEN 
DE OPGAVEN
Bij de totstandkoming van de Groene Metro-

poolregio is er nadrukkelijk voor gekozen om de 

uitvoering bij gemeenten of andere partners te 

laten. De Groene Metropoolregio kan mede daar-

om ook geen subsidies verlenen (m.u.v. The Eco-

nomic Board). In de praktijk leidt dit in sommige 

gevallen tot ingewikkelde constructies, zoals bij-

voorbeeld bij het Transformatievoorstel Cultuur. 

Hierover werken we op korte termijn varianten 

uit, om te bespreken en over te besluiten.

Bij het bereiken van onze doelen is samenwer-

king van groot belang. Naast de bovengenoemde 

partijen en de deelnemende gemeenten werken 

wij vanuit de opgaven samen met diverse organi-

saties van binnen en buiten de regio. De belang-

rijkste zetten we hieronder op een rij.

VERBONDEN REGIO
Het Regionaal verkeersmanagementteam  

Arnhem Nijmegen (RVMT), de Vervoersorgani-

satie Regio Arnhem Nijmegen, het Gemeentelijk 

Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI) 

en de omliggende regio’s. Mobiliteitsaanbieders 

(NS, vervoerders en deelmobiliteit-aanbieders).

PRODUCTIEVE REGIO
Innovatie-supportorganisaties zoals KIEMT en 

Health Valley, Logistics Valley, Ministerie EZK, 

Euregio/INTERREG, Liemerse Ambassade, ken-

nisinstellingen, ondernemersverenigingen, Oost 

NL, VNO/NCW Midden, MKB Nederland, RvN@, 

NEXTgarden, Arbeidsmarktregio’s, Werkbedrijfre-

gio’s, Techniekpact, Gelders Vakmanschap, UWV, 

Banken, Kamer van Koophandel, onderwijsinstel-

lingen MBO/HBO/WO en ondernemerskringen en 

-platformen.

CIRCULAIRE REGIO
Waterschappen, Natuur- en landschapsorganisa-

ties zoals Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap 

& Kasteelen, Natuurmonumenten, Kennisinstellin-

gen, Partners in de bouw, bedrijven in afvalver-

werking en energiecorporaties.

ONTSPANNEN REGIO
Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen (TVAN), de 

Veluwe-alliantie, waterschappen, Rijkswaterstaat, 

natuur- en terrein-beherende organisaties en 

culturele partners.

GROENE GROEIREGIO
Woningcorporaties, (bouw)ontwikkelaars, ken-

nisinstellingen, maatschappelijke organisaties, 

NEPROM, Bouwend Nederland, IVBN, Woonkr8, 

NS, het Rijk en Werken in Gelderland.

Samenhang en samenwerking tussen de opgaven

Er zijn veel onderwerpen die we integraal in 

meerdere opgaven oppakken. In deze regionale 

agenda hebben we bij de omschrijving van de 

opgaven die onderwerpen waarop we samen-

hang zien en samenwerken, beschreven. Eén 

voorbeeld dat we hier willen uitlichten, is logis-

tiek. Samen met de HAN hebben we gewerkt aan 

een regionale visie, een gezamenlijke koers op 

logistiek. Deze is met input van provincie, VNO/

NCW en Logistics Valley tot stand gekomen. Be-

langrijke constatering is dat logistiek een breed 

begrip is. De voorgestelde acties landen bij maar 

liefst drie opgaven: Circulaire, Verbonden en Pro-

ductieve regio. Een kwartiermaker logistiek gaat 

deze acties tot uitvoering brengen en de integra-

liteit waarborgen.

3. SAMENWERKING
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De opgave van de Verbonden regio komt voor 

het overgrote deel overeen met de koers die in 

2019 is ingezet met het ambitiedocument ‘Duur-

zame mobiliteit en bereikbaarheid’. In 2021 en 

2022 zijn een groot aantal activiteiten opgestart 

die in 2023 e.v. doorlopen. Veel processen hebben 

een langdurige doorlooptijd. Samen met de pro-

vincie Gelderland is in 2022 een nieuw regionaal 

multimodaal verkeersmodel gemaakt. Gemeenten 

kunnen hiervan gebruik maken en bij potentiële 

ontwikkelingen de mobiliteitsconsequenties beter 

in beeld brengen. De regio zet in 2023 e.v. sterk 

in op een aantal majeure gebiedsprocessen/pro-

jecten rondom de A50, A12, A325/N325 en de 

spoorcorridor Randstad-Arnhem-Ruhrgebied.

De knelpunten die voor de coronacrisis aanwezig 

waren, zijn nu weer terug. Daarbij gaat het niet  

alleen om de files op de A50/A326 voor knoop-

punt Bankhoef en de fileproblematiek aan de 

oostzijde van Arnhem. Ook op het provinciale en 

stedelijke netwerk zijn regelmatig problemen. 

Het Verstedelijkingsakkoord heeft grote mobili-

teitsconsequenties. In samenwerking met onze 

partners willen wij mede zorgen voor duurzame 

mobiliteitsoplossingen die bijdragen aan onze 

bereikbaarheids- en klimaatdoelen. We maken af-

spraken om het gebied, regio Arnhem-Nijmegen 

en Foodvalley, verder te ontwikkelen. We hebben 

te maken met een dubbele aanpak, namelijk én de 

autonome mobiliteitsgroei opvangen én tegelij-

kertijd de extra mobiliteit, veroorzaakt door extra 

woningen, goed inpassen. Dit vraagt om een mo-

biliteitsstrategie waarbij de partners in het gebied 

mobiliteitsmaatregelen met elkaar afstemmen en 

samenwerken. 

Als de woningbouwambities vanuit de Verstede-

lijkingsstrategie voor 2040 worden gerealiseerd, 

betekent dit dat de groei van de mobiliteit waar-

schijnlijk groter is dan waar van uit wordt gegaan 

in de hoge bandbreedte van het WLO-scenario 

(Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving, 

IMA, 2021). Vooruitkijkend naar 2040 krijgen som-

mige delen in de regio zelfs te maken met 30% 

aan extra autoverkeer. Omdat het mobiliteitsnet-

werk pre-corona op sommige delen in de regio 

al overbelast was, hebben we een behoorlijke 

uitdaging. 

Een integrale gebiedsaanpak voor mobiliteit is 

nodig om onze ambities op het gebied van ver-

stedelijking, duurzaamheid en leefbaarheid een 

kans van slagen te geven. Dit is een proces van 

lange adem, waarbij we gebiedsgerichte maat-

regelen adviseren. Deze vormen de basis voor 

uitwerking in concrete maatregelen in de komen-

de jaren. Ruimtelijke sturing vanuit de verstede-

lijkingsopgave is daarbij een belangrijke sleutel. 

Maar er is veel meer nodig. De nieuwe verstede-

lijkingsopgave moet ook maximaal bijdragen aan 

het oplossen van de mobiliteitsvraagstukken van 

de bestaande inwoners. Het autobezit en -gebruik 

moeten we reduceren, omdat we dit simpelweg 

niet kwijt kunnen. Niet rijdend, maar ook niet stil-

staand. Een schaalsprong in fiets, OV en deel- 

mobiliteit om onze regio ook daadwerkelijk groen, 

duurzaam en leefbaar te houden. 

Een reductie van emissies door mobiliteit draagt 

bij aan verschillende klimaat- en duurzaamheids-

doelen. Hoewel er geen doelstellingen in het 

Klimaatakkoord zijn opgenomen, moet de mobi-

liteitssector, evenals andere sectoren, bijdragen 

aan de reductie van CO2-emissie. De regio onder-

steunt deze ambitie.

Ook op de korte termijn is er een aantal uitdagin-

gen om op te pakken. Denk aan de verkeersveilig-

heid, het realiseren van de klimaatdoelstellingen 

en het vervolg op de begin 2022 opgeleverde 

position paper Logistiek. Daarin ondersteunen 

en stimuleren we schone en slimme logistiek, de 

kansrijke ligging van de regio aan weg, spoor en 

water, bouwlogistiek, stadsdistributie, logistieke 

hubs en infrastructuur. 

Daarom zetten wij in deze regionale agenda in op 

het verder verminderen, veranderen, verslimmen 

en vergroenen van de mobiliteit.

De stap van verkenning naar planvoorbereiding 

en implementatie vraagt ook middelen en mens-

kracht van de deelnemende gemeenten. Wij 

onderzoeken of de opgave ondersteuning kan 

bieden om de vraag aan de gemeenten te beper-

ken.

4.  VERBONDEN REGIO 
(PROGRAMMA)

OVER VIJF JAAR: 

is de bereikbaarheid van de 

regio sterk verbeterd en kan ie-

dereen snel, comfortabel, veilig, 

schoon en betrouwbaar reizen. 

We bieden duurzame oplossin-

gen voor een robuust en veilig 

wegennet, betrouwbaar spoor, 

(H)OV voor iedereen en een 

aantrekkelijk fietsnetwerk.
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SPEERPUNT 1
GEBIEDSGERICHTE CORRIDORS

•    realiseren we samen gebiedsge-
richte projecten in corridors van 
weg, rail en water. 

•    hebben we goede (OV-)  
verbindingen naar Utrecht,  
Eindhoven, Zwolle, Achterhoek 
én Duitsland (ICE). 

•    wordt de capaciteit van het 
regionale infrastructuurnetwerk 
beter benut. 

•   is de capaciteit en doorstroming 
van het regionale mobiliteitsnet-
werk vergroot en dragen wij met 
projecten bij aan het verbeteren 
van de leefomgeving.

Dit speerpunt richt zich op de ontwikkeling van 

de (infrastructuur)corridors in de regio vanuit 

een gebiedsgerichte aanpak. Hierbij gaat het om 

de verbindingen met drukbezochte (werk)loca-

ties 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 euregio-

nale verbindingen met het Europese achterland 

op de agenda. Wij willen de interne en externe 

verbindingen over weg, rail en water vanuit een 

integrale blik op de leefomgeving verbeteren. 

Dit vraagt een zorgvuldige afweging tussen het 

goederenvervoer en het toenemend reizigers-

vervoer. Ook moet rekening worden gehouden 

met de ontwikkeling van de verstedelijking en de 

leefbaarheid in de kernen, waaronder het OV. Wij 

spelen een adviserende rol bij de nieuwe provin-

ciale aanbesteding van het openbaar vervoer in 

onze regio. Wij richten daar waar mogelijk onze 

lobbystrategie hierop in.

WAT GAAN WE DAARVOOR 
DOEN - BIJDRAGE VAN DE REGIO

Spoor 

Naast deelname aan de ambtelijke en bestuurlijke 

spoortafels geven wij opdracht voor onder- 

zoeken en analyse voor:

•  A12 spoorcorridor. Het versterken van de 

spoorcorridor Randstad-Arnhem-RheinRuhr. Wij 

werken toe naar een gericht investeringspak-

ket en heldere afspraken over de realisatie en 

planning. 

•  Goederenroutering Noordoost Europa (GNOE). 

De in 2022 opgepakte eerste analyse wordt ver-

taald naar nut en noodzaak en een verkenning 

van de consequenties met de daarbij behoren-

de voor- en nadelen van de 5 mogelijke routes. 

Wij komen op voor de belangen van de regio in 

deze goederenroutering.

•  Goederencorridor Overbetuwe (A15, Waal, RTG) 

multimodaal versterken. Wij sluiten hierbij aan 

bij het proces van de provincie om o.a. de aan- 

en afvoer van het RTG duurzaam te  organise-

ren.

•  Regionaal spoor. Het belang van goede regio-

nale spoorlijnen voor onze regio brengen wij in 

kaart.

•  Gelijkvloerse overwegen. In 2022 heeft analyse 

uitgewezen dat een gerichte aanpak wenselijk 

is. Wij werken dit voor 2 corridors  

(Arnhem-Duitse grens en Arnhem-Dieren) uit.

(H)OV

In 2022 is op initiatief van de provincie een start 

gemaakt om te komen tot een nieuw pakket  

(H)OV 2.0 voor de periode 2023-2025. De regio 

heeft hierin een adviserende rol en ondersteunt 

de gemeenten met capaciteit. Ook adviseren wij 

bij de nieuwe OV-aanbesteding. 

Weg

In 2030 wordt betalen naar gebruik/rekening rij-

den ingevoerd. De komende periode brengen wij 

de consequenties voor het onderliggend wegen-

net in beeld. Ook de nog in te voeren vrachtwa-

genheffing wordt hierbij betrokken. De belang-

rijkste processen binnen de regio zijn:

•  Wij werken voor de A12 toe naar alliantie met 

Rijkswaterstaat, provincie Gelderland, regio 

Achterhoek en de direct betrokken gemeenten. 

WAT WILLEN WE BEREIKEN - OVER VIJF JAAR:
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SPEERPUNT 2
FIETS

•   gebruiken inwoners, werknemers 
en bezoekers steeds vaker de 
fiets. 

•   hebben we het (veel) makkelij-
ker gemaakt om te kiezen voor 
de fiets. 

•   fietsen meer fietsers gemiddeld 
langere afstanden op meer aan-
trekkelijke en verkeersveilige 
routes in de (gezonde, ontspan-
nen) regio met betere aansluitin-
gen op het lokale fietsnetwerk.

We zetten vol in op de fiets! De fiets en e-bike 

wordt steeds populairder. Wij stimuleren en 

faciliteren deze groeiende populariteit. De fiets-

infrastructuur moet meegroeien. Wij willen een 

sterke toename van het fietsgebruik met positie-

ve gevolgen voor gezondheid, bereikbaarheid, 

luchtkwaliteit en leefomgeving. Het doel is het 

vergroten van fietsgebruik naar 35% in 2030. Dat 

is een stevige opgave. Wij zien het met vertrou-

wen tegemoet, door fietsvriendelijk beleid, goede 

plannen en samenwerking met onze partners. 

Investeren in nieuwe fietsroutes is bittere nood-

zaak. Het netwerk van snelle fietsroutes is niet 

af. Kwaliteit van fietsinfrastuctuur moet mensen 

verleiden de fiets te nemen. Comfort levert een 

bijdrage aan bereikbaarheid, in samenhang met 

verkeersveiligheid en de fietsreistijd naar hubs en 

knooppunten.

In 2022 hebben we onze meerjarige regionale 

agenda van (geprioriteerde) fietsprojecten up-to-

date gemaakt. Deze lijst gebruiken we om projec-

ten te realiseren vanuit de Investeringsagenda en 

gemeentes werk uit handen te nemen.

De fiets is een duurzaam vervoermiddel en heeft 

een nadrukkelijke relatie met klimaatbeleid. We 

gebruiken onze plannen uit het Nationaal Toe-

komstbeeld Fiets (NTF) als bijdrage aan het 

klimaatbeleid. Onze visie (NTF regio) is actueel 

en aansprekend. Waar mogelijk gebruiken we de 

NTF-plannen voor subsidiemogelijkheden bij het 

Rijk voor (nieuwe) snelfietsroutes, stadsfietsrou-

tes, fietsparkeren en fietsstimulering.

Hiervoor wordt een governancestructuur uitge-

werkt, een verkenning wordt uitgevoerd naar de 

bereikbaarheid en ontsluiting van het Gelders 

Eiland. Er ligt een duidelijke relatie met de A12 

gedragsaanpak.

•  Naast een adviserende rol werken wij ook 

concreet aan een aantal processen die passen 

binnen de kaders van de korte termijnaanpak 

A50. De in 2022 opgepakte verkenning wordt in 

2023 e.v. geconcretiseerd. 

•  De in 2022 gestarte verkenning integrale aanpak 

A50 Noord (Arnhem-Apeldoorn-Zwolle) leidt 

tot een gerichte aanpak aan de noordkant van 

de regio. Besluitvorming hierover volgt in 2023.

•  Truckparking. Rijk en provincie pakken dit op 

vanuit de logistieke corridors. Dit is van belang 

voor o.a. een goede doorstroming. Wij haken 

aan, ondersteunen en adviseren waar nodig. 

•  Wij hebben een actieve rol bij de verschillende 

gebiedsverkenningen. In 2023 e.v werken wij 

toe naar een gericht maatregelenpakket voor 

de 3 gebiedsaanpakken, waarbij een directe 

koppeling met de gebiedsuitwerkingen uit de 

Verstedelijkingsstrategie wordt gelegd:

 o A325 corridor 

 o  gebiedsaanpak Zuid- en Westflank  

Nijmegen

 o  gebiedsaanpak Oostflank Arnhem 

(A12-alliantie)

•  Contractbeheer Multimodaal Model. In 2022 is 

het multimodaal model opgeleverd. Vanuit de 

regio is een voorstel gemaakt voor contractbe-

heer namens alle gemeenten.

Water

•  Vervoer over water. Wij werken toe naar duur-

zaam transport. In samenwerking met kennisin-

stellingen onderzoeken wij het ontwikkelpo-

tentieel van binnenhavens en RTG (Railterminal 

Gelderland) om een verschuiving van transport 

over de weg naar spoor en water te  

ondersteunen. Dit vraagt om een heldere visie 

op de (toekomstige) rol van regionale terminals 

(water en spoor).   

•  Daarnaast streven we naar schonere scheep-

vaart, waarbij we samenwerken met andere 

havensteden langs de Waal, zowel in Nederland 

als Duitsland. Het stimuleren van elektriciteit via 

accu’s of waterstof op schepen speelt hierbij 

een belangrijke rol.

WAT WILLEN WE BEREIKEN - OVER VIJF JAAR:
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De fiets vervult een sleutelrol als mobiliteitsop-

lossing in de verstedelijkingsopgave. Want 70% 

van de dagelijkse verplaatsingen is kort en op 

fietsafstand. In 2022 zijn effectieve fietsoplossin-

gen opgenomen in de gebiedsuitwerkingen/wo-

ningbouwplannen. Basis daarvoor is de Bicycle 

Oriented Development (BOD)-methode. Deze 

methode is het transformeren en organiseren 

van de omgeving met de fiets als uitgangspunt. 

No-regretmaatregelen zijn daarmee onherroepe-

lijk onderdeel geworden van gebiedsontwikkeling 

en besluitvorming.

Het moet in de regio makkelijker worden om 

naar een snelle fietsroute te fietsen, of naar een 

hub of knooppunt, zoals een station. Daarnaast 

willen wij het functionele en recreatieve fietsnet-

werk beter aan elkaar koppelen en kansen voor 

investeringen verder uitwerken. Samen met de 

Ontspannen regio pakken we dit op. Om keten-

mobiliteit te stimuleren, is het van belang dat de 

overstap comfortabel en gemakkelijk is. De over-

stap tussen fiets en openbaar vervoer optimalise-

ren we daarom verder.

De Groene Metropoolregio is een bijzondere 

fietsregio. Voor onze ambities zijn we, vanuit 

onze Legacy Velocity 2017, landelijk actief en 

internationaal zichtbaar. 

WAT GAAN WE DAARVOOR 
DOEN – BIJDRAGE VAN DE REGIO 
•  Doorontwikkeling regionale NTF-agenda. De 

regio maakt met haar partners concrete  

afspraken over een breed investeringspakket.

•  Doorontwikkeling snelle fietsroutes:

 o Arnhem-Huissen

 o Oss-Wijchen

 o Om de Noord

 o Doetinchem-Zevenaar-Emmerich 

(i.h.k.v. uitwerking Euregionaal Mobiliteitsplan). 

De regio levert een verkenning op om te komen 

tot een eventuele investeringsbeslissing.  

•   Uitwerking breed stedelijk netwerk (i.h.k.v. 

Verstedelijkingsakkoord). Op basis van de 

BOD-methode komen we tot een gerichte 

fietsaanpak.

•  Legacy Velocity en Tour de Force. Naast onze 

activiteiten in de regio, zijn kennis en contacten 

uit ons netwerk, nationaal en internationaal, 

essentieel voor een goede oplading van onze 

opgave. Belangrijke bronnen zoals Tour de 

Force/Fietsberaad en Dutch Cycling Embassy 

(DCE) gebruiken we voor het versterken van 

ons verhaal en aanpak.

•  Digitalisering van ons regionale fietsnetwerk. 

SPEERPUNT 3
HUBS EN KNOOPPUNTEN 

•   zijn er met partners (nieuwe) 
mobiliteitshubs en knooppun-
ten in stad en regio gerealiseerd 
waar we een betere koppeling 
maken tussen het regionale en 
stedelijke infrastructuurnetwerk. 

•   organiseren wij nieuwe vormen 
van duurzame mobiliteit aan 
(deelvervoer, elektrisch, MaaS). 

•   zorgen wij voor ‘mobiliteit op 
maat’ als onderdeel van het 
vraagafhankelijk vervoer in de 
regio.

De ambitie is om uiterlijk in 2025 minimaal twaalf 

mobiliteitshubs ontwikkelen en op de langere 

termijn nog meer. Op een hub kunnen reizigers 

overstappen naar een actief en/of duurzaam ver-

voermiddel, zoals een e-bike, bus, trein of e-auto. 

Zo verminderen we de filedruk in de regio én 

stimuleren we duurzaam vervoer.

In het eerste kwartaal van 2021 publiceerden we 

onze strategische agenda ‘Mobiliteitshubs in de 

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Naar 

een regionaal netwerk van hubs’. Daarin hebben 

we ons plan voor de korte termijn gepresenteerd. 

Dit zijn locaties in onder andere Arnhem, Beek/

Ooij, Druten en Nijmegen. Daarnaast wordt er 

met de locatie Zevenaar-Oost alvast naar de lan-

gere termijn gekeken. 

Wij kijken samen met de gemeenten naar de be-

nodigde processen en capaciteit voor de imple-

mentatie.

De hubs verschillen qua type, grootte, voorzie-

ningenniveau en het aanbod aan vervoermidde-

len. Welk type hub waar komt, hangt af van de 

ligging, de aansluiting op weg en spoor en de 

doelgroep. De hubs zijn nodig omdat de regio 

Arnhem-Nijmegen snel groeit. Tot 2025 komen er 

20.000 woningen bij en op de lange termijn zelfs 

50.000 tot 60.000. Daarom willen wij de toene-

mende druk op het wegennetwerk afzwakken en 

actief en schoon vervoer stimuleren. Dit doen we 

op allerlei manieren, waaronder de (door)ont-

WAT WILLEN WE BEREIKEN - OVER VIJF JAAR:
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wikkeling van mobiliteitshubs. Dankzij zo’n hub 

worden verkeersstromen slim gebundeld van en 

naar drukbezochte plekken in de regio, zoals een 

stadscentrum en werklocaties. 

De provincie Gelderland start in april 2022 met 

HaltetaxiRRReis. Wij sluiten hierop aan met een 

uitgekiend netwerk van vraagafhankelijk vervoer 

in de regio. Dit netwerk wordt gekoppeld aan 

de lokale haltes, (e)hubs en knooppunten en 

de huidige kaders van het aanvullend vervoer 

voor mensen die o.a. gebruik maken van Wmo 

(AVAN).

WAT GAAN WE DAARVOOR 
DOEN - BIJDRAGE VAN DE REGIO
Voortbordurend op 2022 gaan we verder met het 

verkennen van mobiliteitshubs die opgenomen 

zijn in de strategische agenda hubs en knoop-

punten. Hierbij ligt de focus zowel op korte- als 

lange termijnmaatregelen, waarbij we nadruk-

kelijk naar verbanden zoeken met de overige 

regionale opgaven en het HOV-actieplan. Daar-

naast onderzoeken we hoe we de vervolgstap 

van afgeronde verkenning naar realisatie gaan 

vormgeven. 

•  Meerjarige investeringsagenda. Samen met  

de betrokken partijen werken wij aan  

daadwerkelijke realisatie van kansrijke stad- 

randhubs.

•  Hubs en de toeristische overstappunten. Wij 

onderzoeken de koppelkansen tussen de hubs 

en de toeristische overstappunten. Dit doen wij 

in samenhang met de Ontspannen regio.

•  Overige hubs. Afhankelijk van het Verstedelij-

kingsakkoord verkennen wij mogelijke ontwik-

kellocaties. 

•  Hub-ontwikkelingen. Onze hubaanpak gaan we 

koppelen aan het HOV-actieplan en OV-haltes. 

•  HaltetaxiRRReis. Het uitwerken van een 

vraagafhankelijk netwerk in relatie met Halte-

taxiRRReis. Wij werken toe naar pilots die  

haltetaxiRRReis versterken en een bijdrage 

leveren aan de leefbaarheid/bereikbaarheid van 

onze kleine kernen en in die gebieden waar niet 

of nauwelijks OV is.

SPEERPUNT 4
GEDRAG EN DUURZAME MOBILITEIT 

WAT WILLEN WE BEREIKEN - OVER VIJF JAAR:

•   maken meer inwoners, werknemers en bezoekers gebruik van  
duurzame vormen van mobiliteit en hebben we invulling gegeven aan  
het klimaatakkoord.

Dit speerpunt richt zich op gedragsbeïnvloeding 

van de verkeersdeelnemers. Doel is het beter 

benutten van het mobiliteitsnetwerk door ons 

nadrukkelijk te richten op de beïnvloeding van 

mobiliteitsgedrag en vervoermiddelkeuzen. Wij 

werken hierin o.a. samen met het Rijk, provincie 

en het bedrijfsleven in een programma Slim& 

Schoon Onderweg 2023-2026. 

Slim en Schoon Onderweg heeft in de afgelo-

pen jaren hard gewerkt aan het stimuleren van 

duurzame mobiliteit en het beïnvloeden van het 

gedrag. We gaan naar een meer gebiedsgerichte 

aanpak, zoals we nu met A12 doen. Gedragsaan-

pak passen we ook toe op de andere corridors. 

De regio heeft een grote verstedelijkingsopgave. 

We gaan intensief afstemmen en samenwerken. 

Op het gebied van parkeernormen bij nieuw-

bouw, reservering van ruimte voor deelmobiliteit 

en verdichting rond (OV )knopen. Maar ook het 

afstemmen van de vraag, opwekking en transport 

van duurzame energie, de afweging van eco-

nomische en leefbaarheidsbelangen. De relatie 

tussen gedragsmaatregelen en grote wegwerk-

zaamheden gaan we verder versterken.

We gaan intensiever samenwerken met de  

stakeholders in de regio: bedrijven, onderwijs- 

instellingen, diverse overheidslagen en de  

gemeenten binnen de regio. Dat betekent: samen 

plannen maken en samen uitvoeren. Daarmee 

verhogen we de betrokkenheid en het besef van 

gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

WAT GAAN WE DAARVOOR 
DOEN - BIJDRAGE VAN DE REGIO
•  Bewonersaanpak. In 2023 starten we met een 

bewonersaanpak, met name gericht op mensen 
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die verhuizen en nieuw gewoontegedrag moe-

ten gaan ontwikkelen. 

•  Deelmobiliteit en mobiliteitshubs zijn een be-

langrijk onderdeel van het mobiliteitssysteem. 

We zetten in op de uitrol van deelmobiliteits-

hubs in de regio en het stimuleren van het 

gebruik ervan. We gaan van kleinschalige pilots 

naar een opschaling. 

•  Last mile providers. Samen met kennisinstel-

lingen en gemeenten houden we een overzicht 

bij van last mile providers in de regio, met de 

locaties en stromen waar ze zich op richten en 

dit communiceren we binnen het netwerk. Hier-

bij werken we samen met de gemeenten, omdat 

er zowel stadsrandhubs als regionale hubs 

gewenst zijn, die een samenhangend netwerk 

vormen.

•  We werken toe naar een goed netwerk voor 

laadinfrastructuur in 2025, zowel regulier laden 

als snelladen en heavy duty-laden voor grote 

voertuigen. Er is ruimte nodig voor deze laad-

infrastructuur maar ook voor logistieke hubs 

en personenvervoerhubs. De ontwikkeling van 

de netcapaciteit en de opwekking van groene 

stroom is essentieel. Samen met de provincie 

Gelderland werken we de Regionale Aanpak 

Laadinfrastructuur (RAL) verder uit. Met de 

vervoersorganisatie Doelgroepenvervoer Regio 

Arnhem Nijmegen (BVO DRAN) werken wij toe 

naar een zero emissie doelgroepenvervoer. De 

BVO DRAN werkt de komende jaren toe naar 

een zero emissie situatie voor AVAN doelgroe-

penvervoer op uiterlijk 1 januari 2028. Aan 

betrokken vervoerders de opdracht om daartoe 

voor 1 januari 2023 een infaseringsplan op te 

stellen. De regio wil in 2023 een implementatie-

plan maken.

•  Voor heavy duty-laadinfrastructuur verzor-

gen wij de coördinatie en aansturing. Voor 

het ontwikkelen van de laadinfrastructuur en 

opschalen voor vrachtwagens en bestelwagens 

in woonwijken, op bedrijventerreinen en bij 

distributiecentra, bij mobiliteitshubs en snel-

laadcapaciteit op corridors heeft de provincie 

een leidende rol. Een deel van de locaties voor 

laadinfrastructuur valt samen met Clean Energy 

Hubs, die onder de Circulaire regio vallen.

•  We streven naar schonere kilometers (schonere 

voertuigen) en minder kilometers (efficiënter 

beladen, bundeling via logistieke bedrijven en 

hubs). De afgelopen jaren merken we dat be-

drijven interesse hebben in schonere voertuigen 

en daarin willen investeren. De logistiek make-

laars blijven een belangrijke rol spelen.

SPEERPUNT 5
VERKEERSVEILIGHEID

•   is de verkeersveiligheid in de 
hele regio verbeterd. •   is er ten opzichte van 2021 een 

dalende lijn in het aantal doden 
en gewonden in alle regionale 
gemeenten.

De verkeersveiligheid in Nederland heeft een 

impuls nodig. De daling van het aantal verkeers-

doden stagneert, terwijl het aantal verkeers-

gewonden toeneemt. Dit veroorzaakt veel per-

soonlijk leed voor de slachtoffers en hun naaste 

omgeving.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

heeft op 5 december 2018 een Strategisch Plan 

Verkeersveiligheid (SPV) 2030 aan de Kamer 

aangeboden. Hoofdlijn van het plan: alles uit de 

kast halen om de verkeersveiligheid te verbeteren, 

risicogestuurd en uitgewerkt op regionaal niveau. 

Daarnaast heeft de nieuwe coalitie in haar  

Coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruit- 

kijken naar de toekomst’, beschreven dat samen 

met gemeenten wordt bezien waar binnen de 

bebouwde kom de maximumsnelheid zinvol  

verlaagd kan worden naar 30 km/uur.

Logistiek is noodzakelijk voor onze maatschappij, 

maar zorgt ook voor overlast en onveilige situa-

ties. In de binnensteden gaat het bijvoorbeeld om 

een ophoping van bevoorradend verkeer, pakket-

post en flitsbezorgers. Op andere routes gaat het 

om verkeersveiligheid, bijvoorbeeld wanneer een 

route samenvalt met een schoolroute.

De gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen 

hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid 

voor het uitvoeren van haar (verkeersveiligheids)

beleid. De regio speelt een stimulerende en on-

dersteunende rol, door samen met de provincie 

Gelderland een integraal en uniform verkeers-

veiligheidsbeleid uit te werken. Wij slaan de 

handen ineen om een zo groot mogelijk effect 

op de verkeersveiligheid te bereiken. De in 2019 

vastgestelde position paper Verkeersveiligheid 

vormt de leidraad voor onze aanpak, met als kern 

een meer gerichte, risicogestuurde en proactieve 

aanpak. 

WAT GAAN WE DAARVOOR 
DOEN - BIJDRAGE VAN DE REGIO
•  Meerjaren uitvoeringsagenda als basis voor 

subsidiëring door derden. We maken een 

jaarlijkse update van geprioriteerde potentiële 

projecten die bijdragen aan onze verkeersveilig-

heidsdoelen. 

•  Ondersteuning in gebruik publieke data/ 

contractbeheer Viastat voor alle gemeenten ten 

behoeve van risicogestuurd werken.

•  De regio maakt samen met de provincie Gelder-

land jaarlijks een programma verkeerseducatie 

en gedragscampagnes.

•  Het initiëren en coördineren van regionale  

studies/pilots die bijdragen aan de kaders van 

het SPV.

WAT WILLEN WE BEREIKEN - OVER VIJF JAAR:
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WAT MAG HET KOSTEN

  realisatie begroting begroting  meerjarenraming

  2021 2022 2023 2024 2025 2026

(bedragen x € 1.000)      

Verbonden regio          

Lasten                    95             1.022           1.202             1.216             1.188             1.188 

Baten                     95             1.022            1.202             1.216             1.188             1.188

Saldo baten en lasten                     -                    -  -                   -                 - -   

Toevoeging aan reserve                     -                    -  -                   -                 - -   

Onttrekking aan reserve                     -                    -  -                   -                 - -                         

Saldo na reserves                     -                    -  -                   -                 - -

De realisatie 2021 betreft de baten en lasten zoals deze in de administratie van de Groene Metropoolregio 

zijn verantwoord. Details van dit overzicht zijn opgenomen in de begroting.
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Onze regio kent veel innovatiekracht en 

de vestigingskwaliteit van onze werklo-

caties scoort boven het landelijk gemid-

delde. We willen de kwaliteiten van onze 

regio steviger profileren en de econo-

mische potenties beter benutten. We 

versterken onze inzet op innovatiekracht 

in de clusters Health, Hightech & Energy, 

met de crossover naar Food. Dit legt de 

basis voor een sterke (inter)nationale 

positie en een goede productiviteit van 

toonaangevende bedrijven. Een sterk 

economisch profiel maakt onze regio 

interessant voor talenten. We versterken 

de economische basis, zodat bedrijven 

zich willen vestigen en kunnen groeien, 

met banengroei tot gevolg.

 

Voor de langere termijn zetten we in op behoud 

en aantrekken van (nieuwe) bedrijvigheid in de 

regio. Op verschillende niveaus: van zelfstandi-

gen en startups tot het MKB en internationale 

bedrijven. 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 versterken de samenwerking met het onder-

wijs, gericht op een betere aansluiting tussen 

onderwijs en arbeidsmarkt, passend bij de vraag 

van ondernemers en de skills van werknemers en 

werkzoekenden. In de regionale agenda 2022 zijn 

we gestart met inzet op bovenstaande ambities. 

Daar bouwen we de komende jaren op voort.

•  We zetten onverminderd in op de relatie en sa-

menwerking met The Economic Board. Belang-

rijk daarbij is het verbinden van initiatieven voor 

Health, Hightech & Energy met de gehele regio 

en de zichtbaarheid van de kansrijke sectoren 

vergroten. We  

organiseren daarvoor o.a. de Dag van de  

Clusters. In 2023 e.v. bouwen we deze samen-

werkingsrelatie verder uit.

•  We ondersteunen het MKB in de coronacrisis, 

deze heeft veel impact op het MKB maar ook 

op onze binnensteden en kernen. De komende 

jaren zijn de effecten daarvan nog zichtbaar. 

De situatie in Oekraïne heeft ook effect op de 

wereldeconomie. Waar mogelijk en nodig zetten 

wij ons in om het MKB ook daarin te onder- 

steunen. Samen met de Ontspannen regio  

blijven we inzetten op bruisende binnensteden 

en krachtige kernen.

•  We zetten in op meer starters, scale-ups en het 

toekomstbestendig houden van bestaand MKB. 

Dit blijven we de komende jaren doen. Met het 

programma Toekomstbestendig Ondernemen 

screenen we 75 ondernemers op toekomst- 

bestendigheid en waar nodig verwijzen we  

ze door naar het passende vervolgloket. De  

komende jaren breiden we dit programma ver-

der uit.

•  We brengen samen met onze partners de finan-

ciële mogelijkheden voor het MKB in beeld. We 

maken dit zichtbaar door actieve communicatie. 

Dit blijven we structureel doen. 

•  We blijven ons inzetten om externe gelden naar 

de regio te halen om te investeren in onze  

economie.

•  We ondersteunen de MKB-deal Sm@rt Together 

en dragen dit waar mogelijk uit.   

We blijven dit doen totdat de derde en laatste 

pijler van de MKB-deal is afgerond.

•  We maken in 2022 een Economische Monitor. 

Provincie, Arnhem en Nijmegen dragen hier 

ook aan bij met kennis en capaciteit. Daarmee 

creëren we een ijkpunt; waar staan we met onze 

economie? We leggen een basis en bouwen dit 

de komende jaren uit tot een uitgebreide moni-

tor/dashboard. We gaan jaarlijks monitoren om 

te kunnen bijsturen en als input voor toekomsti-

ge beleidskeuzes. 

•  We ronden in 2022 het onderzoek ‘Economie 

van de Toekomst’ af, een visie op onze econo-

mie voor de langere termijn. Dit vormt een be-

langrijk kader voor de meerjarige keuzes in deze 

opgave. De vertaling van onze toekomstige eco-

nomie naar ruimtebehoefte nemen we daarin 

mee als input voor de Verstedelijkingsstrategie 

en in het Regionaal Programma Werklocaties.

•  De position paper Logistiek is afgerond. Deze 

is gemaakt door de HAN, in samenwerking met 

de provincie, VNO/NCW, Logistics Valley en 

gemeenten. Dit advies is verwerkt in de regio-

nale agenda 2023-2025. Binnen de Productieve 

Regio blijven wij inzetten op inventarisatie en 

5.  PRODUCTIEVE REGIO 
(PROGRAMMA)

OVER VIJF JAAR: 

is het MKB de COVID-19 crisis 

te boven. Het innovatief  

vermogen en positie van bedrijven 

is versterkt en de productiviteit van 

bedrijven is toegenomen. De werk-

gelegenheid is gestegen. Er is een 

toekomst- bestendige arbeids- 

markt en externe gelden zijn  

binnengehaald om te investeren  

in onze economie.
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kennisdeling van bestaande initiatieven voor 

verduurzaming van brandstoffen in de logis-

tiek. Onze focus ligt daarbij op projecten waar 

we als regio meerwaarde kunnen bieden. Waar 

mogelijk verbinden wij initiatieven en zoeken 

we naar mogelijkheden voor opschaling. Daar-

naast kijken we waar kansen liggen voor externe 

financiering om nieuwe gelden naar de regio te 

halen. 

•  In 2022 maken we samen met veel stakeholders 

een Human Capital Agenda en een Human  

Capital Akkoord. Daarmee bundelen we krach-

ten en focussen we ons op de meest resultaat-

gerichte instrumenten. In het akkoord staat wie 

wat bijdraagt. Met de enorme krapte op de  

arbeidsmarkt en de kwantitatieve en kwalitatie-

ve mismatch blijft inzet hierop voor alle opgaven 

van groot belang. Bijvoorbeeld door initiatie-

ven en netwerken te verbinden en samenwer-

king met andere partijen op te zoeken. Met de 

agenda en het akkoord als basis, zetten we hier 

de komende jaren verder op in. Samen met de 

stakeholders die hierbij betrokken zijn.

•  In 2022 starten we met een actie om onze 

werklocaties te vergroenen. Er vindt een inven-

tarisatie plaats en op basis daarvan werken we 

samen met de provincie een plan hiervoor uit. 

Met de behoefte aan meer circulair, duurzaam 

en klimaatbestendig blijven wij ons de komende 

jaren hiervoor inzetten. Samen met de opgaven 

Ontspannen regio, Groene groeiregio en Circu-

laire regio verkennen we hoe we onze regiona-

le rol in de transitie van de landbouw zien en 

vormgeven.

SPEERPUNT 1
STIMULEREN ONDERNEMERSCHAP MKB

•    hebben we in de regio meer 
start-ups, scale-ups en nieuwe 
bedrijven in het MKB.

•   stimuleren we ondernemerschap 
via (lokale) broedplaatsen.

•   zijn ondernemers verbonden aan 
kennis- en investeringsnetwerken 
in regionaal en nationaal verband.

•   heeft het MKB een slag gemaakt 
in digitalisering.

•   is het MKB meer toekomst- 
bestendig door meer kennis,  
kunde en slagkracht van MKB’ers.

Wij stimuleren nieuw en innovatief ondernemer-

schap en ondersteunen het MKB om toekomst- 

bestendig te worden. Dit doen we door het ver-

groten van kennis, kunde, slagkracht, productiviteit 

en creativiteit van MKB’ers. Op deze manier kan 

worden ingespeeld op nieuwe technologieën en 

verdienmodellen. Het MKB heeft een grote rol in de 

leefbaarheid van centra van de steden en kernen. 

Daarom zetten wij samen met de Ontspannen re-

gio in op kennis delen, elkaar informeren en inspire-

ren. Tot slot zetten we in op digitalisering, waarvan 

de COVID-19 crisis onomstotelijk de urgentie en 

noodzaak heeft bewezen. We houden constant de 

vinger aan de pols bij het Rijk voor nieuwe kansen. 

Bijvoorbeeld door de MKB Toekomstagenda 2023 

en het regeerakkoord inzet herstel COVID-19 MKB.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN 
- BIJDRAGE VAN DE REGIO 
•  In 2022 krijgen we inzicht in de mogelijkheden 

voor financiële steun tot 1 miljoen euro. Dit wordt 

structureel ontsloten door communicatiecam-

pagnes. Om ondernemers hier optimaal gebruik 

van te laten maken, bouwen we aan landelijke en 

regionale kennis- en investeringsnetwerken die 

makkelijk toegankelijk zijn voor onze onderne-

mers. Dit doen we samen met onze partners zoals 

VNO/NCW, Oost NL en The Economic Board.

•  We organiseren samen met onze partners ont-

moetingsmomenten voor ondernemers gericht 

op netwerken, innovatie en kennisdeling.

•  We scheppen voorwaarden voor MKB’ers om een 

stap te maken in verdere digitalisering en toe-

komstbestendigheid. Dat doen we allereerst door 

de voortzetting van het programma ‘Toekomst-

gericht Ondernemen’ uit 2022 waarin we onder-

nemers screenen op toekomstbestendigheid. 

Afhankelijk van de uitkomst van de screening 

wordt een vervolgroute gekozen. Daarnaast doen 

we dat door de MKB-Deal Sm@rt-Together voor 

digitalisering. We dragen deze verder uit en ver-

binden deze waar nodig met het bedrijfsleven. In 

de laatste pijler van de MKB-deal (publiek-private 

samenwerking voor bruisende binnensteden en 

krachtige kernen) leggen wij verbinding met de 

Ontspannen regio. We bouwen de samenwerking 

rond bruisende binnensteden en krachtige kernen 

verder uit en trekken samen met de Ontspannen 

regio op in de kennisdeling richting ondernemers. 

•  We ontwikkelen samen met onze partners een 

ecosysteem dat bijdraagt aan meer start-ups en 

nieuwe bedrijven in het MKB. Hierbij ligt de focus 

op het stimuleren van nieuwe (lokale) broedplaat-

sen. We halen bij het MKB op waar de behoefte 

ligt, we inventariseren wat er al is en zorgen voor 

een betere toegankelijkheid voor ondernemers. 

Dit alles in samenwerking met onze partners. De 

resultaten hiervan nemen we mee in het RPW.

•  We verbinden lokale projecten met projecten op 

de investeringsagenda en het MKB: wat speelt 

er in de regio en waar kunnen ondernemers bij 

aanhaken?

WAT WILLEN WE BEREIKEN - OVER VIJF JAAR:
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SPEERPUNT 2
HUMAN CAPITAL 

•   is er in Health, Hightech & 
Energy en Food voldoende en 
goed gekwalificeerd personeel 
beschikbaar en kunnen we deze 
behouden in de regio.

•   profileren we ons als aantrekke-
lijke regio voor (internationaal) 
talent.

•   hebben we vraag en aanbod op 
de arbeidsmarkt bij elkaar ge-
bracht en initiatieven versterkt 
voor werkenden, studenten en 
werkzoekenden.

•   hebben we de samenhang ver-
beterd via kennisdeling van pro-
jecten en samenwerking tussen 
partners duurzaam geborgd.

•   hebben we externe middelen 
binnengehaald om de arbeids-
markt te versterken.

Er is sprake van een enorme krapte op de arbeids-

markt in diverse sectoren. Hiervoor is het noodza-

kelijk om de krachten te bundelen. Human Capital 

is een randvoorwaarde om de doelen te kunnen 

bereiken in de andere speerpunten binnen de Pro-

ductieve regio. Maar ook voor voortgang in de an-

dere opgaven. Samenwerking op regionaal niveau 

en commitment tussen overheden, kennisinstellin-

gen en bedrijven is cruciaal om de urgente vraag-

stukken op de arbeidsmarkt te kunnen oplossen.

We gaan aan de slag om de regionale arbeids-

markt te versterken. We starten in 2022 met 

de uitvoering van de Human Capital Agenda 

en maken een Human Capital Akkoord. Met de 

Human Capital Agenda brengen we focus aan en 

bepalen we de koers. We leggen de focus op de 

kansrijke sectoren Health, Hightech & Energy en 

Food. Het thema logistiek maakt hier onderdeel 

van uit. In het Human Capital Akkoord 2022-2025 

maken we afspraken over wat betrokken partijen 

bijdragen, de resultaten en wie welke rol daarin 

heeft. De gezamenlijke ambitie is om te komen tot 

een regio waar bedrijfsleven, kennisinstellingen 

en overheden zich aan verbinden. We willen de 

krachten bundelen en focus aanbrengen voor de 

verschillende projecten en initiatieven binnen de 

triple helix.

In 2023 geven we samen met The Economic 

Board, de provincie en andere stakeholders 

verder invulling en uitvoering aan de resultaatge-

richte instrumenten uit de Human Capital Agenda 

en het Human Capital Akkoord. Hierbij betrekken 

we ook onze sociale partners. De doelstellin-

gen uit het Human Capital Akkoord borgen we 

in 2023. Dit doen we door een verbindende rol 

te spelen en te zorgen voor kennisdeling. Hier-

bij leren we ook van de ervaringen van andere 

(grensoverschrijdende) regio’s. Verder leggen 

we verbindingen tussen projecten en de investe-

ringsagenda en zoeken we actief naar voldoende 

financiële middelen om een vervolg te kunnen 

geven aan (lopende) projecten die nodig zijn om 

tot een evenwichtige arbeidsmarkt te komen. We 

werken in samenspraak met de andere opgaven 

verder aan een regio die aantrekkelijk is om te 

studeren, wonen en werken.

WAT GAAN WE DAARVOOR 
DOEN - BIJDRAGE VAN DE REGIO 
•  Structureel borgen van de afspraken uit de 

Human Capital Agenda en het Human Capital 

Akkoord, waardoor de vraag naar en aanbod 

van personeel dichter bij elkaar wordt gebracht.

•  Zorgen voor verbindingen tussen behoefte MKB 

en aanbod en zorgen voor kennisdeling. Bij-

voorbeeld door het organiseren van werktafels.

•  Integraal met andere opgaven zorgen voor een 

aantrekkelijke regio om talent te behouden. 

Aantoonbaar het verschil gaan maken als regio 

met het accent op communicatie en zichtbaar-

heid van de regio voor het behouden van talent.

•  Inzicht geven in financieringsbronnen en deze 

inzetten voor alle projecten die nodig zijn om 

tot een evenwichtige arbeidsmarkt te komen.

•  Leggen van verbinding tussen lokale en regio-

nale projecten en de investeringsagenda: wat 

speelt er, waar kan je versterken, waar kun je op 

aanhaken en waar kun je aan bijdragen.

•  Samenwerkingspartner van The Economic 

Board en provincie om samen met andere sta-

keholders tot een goede evenwichtige arbeids-

markt te komen.

WAT WILLEN WE BEREIKEN - OVER VIJF JAAR:
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SPEERPUNT 3
DOORONTWIKKELING 
HEALTH & HIGHTECH EN ENERGY 
TOT (INTER)NATIONALE CLUSTERS 

•    is het innovatieve vermogen van 
bedrijven in deze clusters ver-
sterkt en betaalt dit zich uit in 
verdienvermogen, in werkgele-
genheid en in de kennispositie 
van de regio. 

•    wordt het innovatief vermogen 
van de bedrijven ingezet voor 
andere maatschappelijke opga-
ven zoals energietransitie, de 
woonopgave en de circulaire 
economie.

•    zijn we zichtbaar in onze direc-
te omgeving en daarbuiten als 
(inter)nationaal toonaangevende 
regio voor innovaties en sleutel-
technologieën op het gebied van 
Health & Hightech en Energy.

•    werken we met Regio Foodval-
ley aan crossovers tussen Health 
en Food.

De kansrijke clusters zetten we in voor de maat-

schappelijke opgaven zoals energietransitie, groei 

van banen op alle niveaus en crossovers met 

Food. We worden met Lifeport voor bedrijven en  

instellingen ‘the place to be’ in Nederland en  

Europa. We zetten krachtig in op lobby en  

benutten de samenwerkingsmogelijkheden met 

Foodvalley in lijn met kansen die in de Kracht  

van Oost worden benoemd. The Economic Board 

heeft de lead bij dit speerpunt. De werkzaamhe-

den zijn belegd bij de civic entrepreneurs van het 

projectbureau van The Economic Board.

 

HEALTH & HIGHTECH
Het benutten van economische kansen gaat hand 

in hand met het werken aan maatschappelijke 

gezondheidsthema’s en nieuwe sleutel- 

technologieën. Hightech levert daarbij de basis 

voor het realiseren van baanbrekende innovaties. 

De focus ligt de komende jaren op de ontwikke-

ling van belangrijke sleuteltechnologieën zoals 

digital health en artificial intelligence (AI). Briskr 

is hiervoor de uitvoeringsorganisatie. 

ENERGY
In dit cluster ligt de focus op doorontwikkeling van 

Connectr en Smart Energy Hubs (SEH).  

Connectr draagt bij aan de energietransitie, de regi-

onale economie en de Human Capital Agenda. 

SEH’s zijn locaties waar opwek van duurzame ener-

gie, uitwisseling van warmte- en reststromen en de 

realisatie van decentrale energiesystemen bij elkaar 

komen. Voor onze regio zijn dat Innofase (Duiven) 

en Engie (Nijmegen) Hier liggen ook kansen voor 

emissieloos transport voor logistiek en scheep-

vaart. Op deze locaties kan technologie toegepast 

worden die door partijen in de regio, op IPKW of 

binnen Connectr, ontwikkeld wordt. 

The Economic Board heeft de lead bij dit speerpunt 

en werkt samen met de Groene Metropoolregio en 

provincie. Voor de verdere ontwikkeling van het 

clusters is voldoende en goed opgeleid personeel 

van groot belang, zowel op MBO- als op HBO+-ni-

veau. Hier ligt dan ook nadrukkelijk een koppeling 

met de regionale Human Capital Agenda.

BIJDRAGE THE ECONOMIC BOARD
Clustervorming

• Vast aanspreekpunt voor de clusters op inhoud.

•  Inventariseren en benutten structuurversterken-

de projectkansen.

•  Inbrengen projectkansen bij de Investerings- 

agenda.

•  Samenwerking rondom initiatieven uit de start-

blokken laten komen.

•  Het leggen van verbindingen tussen maat-

schappelijke thema’s en sleuteltechnologieën. 

•  Doorontwikkeling van de campussen en samen-

werking tussen bedrijven en instellingen uit- 

breiden.

•  De Smart Energy Hub aanpak (door)ontwikke-

len op Innofase (Duiven) en Engie (Nijmegen) 

en de aanpak en leerervaringen delen met an-

dere bedrijventerreinen.

•  Zoeken naar externe financieringsbronnen.

•  Waar mogelijk het koppelen van de regio  

(bedrijven, gemeenten) aan projecten en  

initiatieven. 

Lobby en profilering

•  Met lobby en profilering bijdragen aan de  

(inter)nationale zichtbaarheid van onze regio 

op het gebied van Health, Hightech & Energy.

•  Op programmaniveau samenwerken met Food-

valley om innovatieve kansen tussen food en 

Health te kunnen benutten.

WAT GAAN WE DAARVOOR 
DOEN - BIJDRAGE VAN DE REGIO
•  Deelnemen aan regionale, nationale en Europe-

se netwerken.

•  Met lobby en profilering bijdragen aan de (in-

ter-)nationale zichtbaarheid.

•  Input uit de Economische Monitor leveren,  

zodat The Economic Board zicht heeft op kan-

sen voor de doorontwikkeling van de clusters 

en verdere netwerk- en clustervorming in de 

regio.

•  Toegang geven tot ons netwerk in de regio.

•  Investeren in belangenbehartiging voor projec-

ten en initiatieven van bovenregionaal belang. 

Belangenbehartiging betekent: ervoor ‘gaan 

lopen’, lobbyen en zoeken naar financiering.

•  Inbrengen projectkansen in de samenwerking 

met The Economic Board en de Investeringsa-

genda.

Daarnaast werken we samen met het Rijk, Europa 

en Duitsland in de clusters 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.

WAT WILLEN WE BEREIKEN - OVER VIJF JAAR:
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SPEERPUNT 4
TOEKOMSTBESTENDIGE WERKLOCATIES 

•   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 am-
bitie van de Groene Metropool-
regio.

•   hebben we inzicht in welke ruim-
tebehoefte voor werklocaties er 
is tot 2040, inclusief energietran-
sitie, logistiek en duurzaamheid.

Toekomstbestendige werklocaties gaat over be-

staande en nieuwe werklocaties met het Regio-

naal Programma Werklocaties (RPW) als basis. 

Dit gaat over bedrijventerreinen, kantoorlocaties 

en locaties voor perifere detailhandel. In het RPW 

vindt afstemming plaats tussen vraag en aanbod 

van werklocaties. Het RPW gaat vooral over nieu-

we ontwikkelingen op de juiste plek. Daarbij  

nemen we ontwikkelingen (zoals energieopwek-

king, clean energyhubs, laadinfrastructuur en 

stadsdistributie) en de gewenste ruimtebehoef-

te daarvan in de eerstvolgende herziening van 

het RPW (of na monitoring) mee. Verder zijn 

duurzaamheid en de landschappelijke inpassing 

hierbij belangrijke thema’s. We onderzoeken waar 

nieuwe regionale werklocaties moeten landen in 

de regio en hoe om te gaan met lokale ontwik-

kelingen. Vanaf 2022 zetten we ook in op het 

vergroenen van werklocaties in samenwerking 

met de provincie. 

De Economische Visie 2040 uit 2022 vormt 

mede de basis voor de monitoring en de her- 

ziening van het RPW. Dit geldt eveneens voor de 

Verstedelijkingsstrategie, waarin de ruimtebe-

hoefte van alle opgaven samenkomen.

Het RPW is verankerd in de omgevingsverorde-

ning van de provincie. Minimaal één keer in de 

vier jaar moet er een nieuw RPW worden vastge-

steld. In mei 2021 is het gewijzigde RPW vastge-

steld door Gedeputeerde Staten, in 2025 komt 

er een nieuw RPW. Tweejaarlijks vindt er een 

monitoring plaats, om indien nodig tussentijds te 

kunnen bijsturen.

De besluitvorming over het RPW ligt bij de 

gemeenteraden. Het RPW is een verplicht onder-

deel voor alle gemeenten. De Groene Metropool-

regio faciliteert zowel ambtelijk als bestuurlijk de 

voorbereiding en afstemming over het RPW.

WAT GAAN WE DAARVOOR 
DOEN - BIJDRAGE VAN DE REGIO
•  In 2023 brengen we advies uit over de verde-

ling van nog beschikbare ontwikkelruimte voor 

bedrijventerreinen in de regio.

•  We starten de onderzoeken, verzamelen de in-

formatie per 2024 en leveren in 2025 een nieuw 

RPW op met een horizon tot 2040.

•  Wij zetten in op het kwalitatief verbeteren van 

het RPW en nemen de ruimtebehoefte van 

werklocaties mee waar het gaat om de thema’s 

Health, Hightech & Energy, de circulariteits- 

opgaven, de energietransitie, logistiek,  

vergroening en landschappelijke inpassing. We 

leggen daarvoor verbinding met de Regionale 

Energiestrategie (RES), de Regionale  

Adaptatiestrategie (RAS) en de Regionale 

Agenda Laadinfrastructuur (RAL). In het RPW 

nemen we, naast de ruimtebehoefte, ook de 

aanvullende eisen mee die hieraan worden 

gesteld.

•  De transformatie van werklocaties naar woning-

bouw (o.a. in Arnhem en Nijmegen) leiden tot 

een verplaatsingsvraagstuk van bedrijven. Dit is 

een nieuw vraagstuk waar extra aandacht aan 

moet worden besteed in het RPW.

•  We onderzoeken wat de mogelijkheden voor 

(her)ontwikkeling van brownfields zijn en pak-

ken dit samen met de provincie op.  

Onder brownfields worden verstaan: structureel 

onderbenutte of verwaarloosde gronden met 

opstallen (bijvoorbeeld bedrijventerreinen), die 

voor herinrichting c.q. transformatie in aanmer-

king komen.

•  Voor bestaande werklocaties kijken we samen 

met de provincie waar en onder welke voor-

waarden al dan niet mogelijkheden liggen voor 

reguliere logistiek op gemengde terreinen. XXL 

logistiek kan alleen geclusterd op de daarvoor 

aangewezen locaties in het RPW.

•  De opkomst van ‘dark stores’ is nieuw. Een ‘dark 

store’ is een distributielocatie/depot/hub dicht-

bij consumenten, om binnen enkele minuten 

goederen te kunnen leveren. Deze liggen vaak 

in woonwijken en winkelgebieden. In het RPW 

moeten we bepalen hoe hier mee om te gaan.

•  Uitvoering Plan van Aanpak vergroening van 

bestaande werklocaties. In 2021 is een plan 

van aanpak voor de vergroening van bestaan-

de werklocaties gemaakt, afgestemd met de 

provincie. In het tweede kwartaal 2022 wordt 

er een voorstel aangeboden hoe we dit verder 

gaan uitwerken. De resultaten hiervan worden 

verwerkt in de monitoring van 2022 en het 

RPW van 2025.

WAT WILLEN WE BEREIKEN - OVER VIJF JAAR:

WAT MAG HET KOSTEN?

  realisatie begroting begroting  meerjarenraming

  2021 2022 2023 2024 2025 2026

(bedragen x € 1.000)      

Productieve regio          

Lasten                      - 575 773 794 816 816 

Baten                      - 575 773 794 816 816 

Saldo baten en lasten - - - - - -

Toevoeging aan reserve - - - - - -

Onttrekking aan reserve - - - - - -

Saldo na reserves = = = = = =

De realisatie 2021 betreft de baten en lasten zoals deze in de administratie van de Groene Metropoolregio 

zijn verantwoord. Details van dit overzicht zijn opgenomen in de begroting.
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6.  CIRCULAIRE REGIO 
(PROGRAMMA)

OVER VIJF JAAR: 

hebben we onze positie als  

circulaire topregio versterkt  

en zijn we internationaal  

zichtbaar. We hebben een  

instrumentarium ontwikkeld  

om zuiniger en slimmer om te 

gaan met energie, grondstoffen 

en producten.

We werken op regionale schaal al een aantal 

jaren samen op het gebied van duurzaamheid. De 

Routekaart Energietransitie vormde hiervoor de 

basis. Uit deze samenwerking zijn diverse projec-

ten voortgekomen, die deels nog lopen of in 2021 

een impuls hebben gekregen. Enkele voor- 

beelden:

•  16 gemeenten hebben in 2021 de Regiona-

le Energiestrategie 1.0 (RES) vastgesteld. De 

projectorganisatie is vernieuwd met het oog 

op de volgende fase RES2.0. Hiervoor is een 

Uitvoeringsplan opgesteld en zijn voorwaarden 

geschapen voor het uitvoeren van zogenaamd 

PlanMER.

•  de gezamenlijke inkoop van duurzame ener-

gie (gas en elektriciteit) is voorbereid, zodat 

in 2022 de contracten voor de komende jaren 

kunnen worden aanbesteed c.q. verlengd. Voor 

een zo duurzaam mogelijke inkoop van gas is 

een strategie opgesteld.

•  het project Circulaire Grond-, Weg- en Wa-

terbouw is voortgezet met de organisatie van 

enkele kennisevents, een communicatiestrategie 

en de voorbereiding van proeftuinen en pilot-

projecten.

•  we hebben in samenwerking met de opga-

ve Groene groei een circulaire impactladder 

ontwikkeld. Die biedt een maatstaf om de 

circulariteit van nieuwbouwwoningen te kunnen 

beoordelen. In 2022 gaat de implementatie van 

start binnen gemeenten en gaat de regionale 

bouwsector hiermee werken.

•  we hebben een interactieve sessie georgani-

seerd over klimaatadaptatie voor medewerkers 

van gemeenten, provincie en waterschappen.

•  we hebben een startnotitie geschreven die de 

basis legt voor de verdere ontwikkeling en aan-

pak van circulaire grondstoffen en ketens.

Het verhaal van een aantrekkelijke circulaire tran-

sitie is nog lang niet uitgekristalliseerd en blijft 

zich verder ontwikkelen en concretiseren. De 

aandacht voor de samenhang met andere duur-

zaamheidstransities neemt toe (denk aan voedsel 

en mobiliteit). Dat is nodig om het  

maatschappelijk draagvlak en de maatschap-

pelijke inzet voor deze transities te versterken. 

De gezamenlijke overheden vervullen hierin een 

voortrekkersrol. Zo leveren we op initiatief van de 

opgave Ontspannen regio een bijdrage aan een 

verkenning hoe we onze rol in de transitie van de 

landbouw zien en vormgeven.

(Inter-)nationale en regionale klimaatambities en 

doelstellingen voor 2030 en 2050 zijn vast- 

gesteld en worden eerder aangescherpt dan  

getemperd. De overtuiging dat versnelling en 

verbreding nodig is, groeit bij steeds meer  

actoren en stakeholders. 

Bij de ontwikkeling van het Uitvoeringsplan 

RES2.0 merken we dat het Rijk tot nu toe onvol-

doende middelen heeft verstrekt voor deze ver-

volgfase. Dat legt een forse claim op het project-

team, dat aanzienlijk is verkleind ten opzichte van 

de fase RES1.0. De complexiteit bij het ontwikke-

len van duurzame energie is echter alleen maar 

toegenomen, omdat er in 2021 diverse signalen 

zijn afgegeven dat nieuwe grotere projecten niet 

meer aangesloten kunnen worden vanwege net-

congestie. Daarbij komt dat de vraag naar elek-

triciteit de komende jaren nog toeneemt. Onder 

andere doordat we elektrisch gaan rijden en veel 

meer woningen gaan bouwen.

36 37



SPEERPUNT 1
CIRCULAIRE BOUW 
EN INFRASTRUCTUUR

•    besteden we alle projecten in 
de Grond-, Weg en Waterbouw 
(GWW)-sector circulair aan.

•   wordt minstens 25% van de  
woningen circulair gebouwd.

•   hebben wij met partners een 
regionaal ecosysteem ontwik-
keld, waarbij het hergebruik van 
bouwmaterialen en grondstoffen 
gebruikelijk is en de bouwlogis-
tiek duurzaam functioneert.

Besparen en hergebruik van grondstoffen en pro-

ducten is in vele sectoren van onze samenleving 

van belang. De sector bouw en infrastructuur 

neemt ongeveer 40% van de Gelderse grond- en 

afvalstoffenstromen voor zijn rekening. 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. 

In de Woondeal Arnhem-Nijmegen is het streven 

vastgelegd dat na verloop van tijd een steeds 

groter aandeel circulair gebouwd wordt: in be-

staande plannen minimaal 10%, vanaf 2025 25%, 

vanaf 2030 50% en vanaf 2050 100%. De regio 

heeft hiervoor een maatstaf ontwikkeld: de circu-

laire impactladder.

Het Kenniscentrum Circulaire Bouw in Nijmegen 

is een mooi voorbeeld waar kennis en kunde over 

circulaire bouw wordt samengebracht. Mogelijk 

gaat dit centrum deel uitmaken van VIA-t, cen-

trum voor innovatie, duurzaamheid en vakman-

schap in de bouw. Ook willen we leren van proef-

tuinen en experimentlocaties, bijvoorbeeld in het 

Lifeport Circular Lab. Deze initiatieven dragen bij 

aan het verminderen van het tekort aan kundige 

vaklieden voor circulair bouwen. De bouwsector 

kampt nu al met een tekort aan personeel en cir-

culaire bouw vergt voor een deel andere kennis, 

kunde en vaardigheden.

Het in 2020 gestarte Uitvoeringsprogramma 

Circulaire Grond-, Weg- en Waterbouw zetten we 

voort en wordt in 2022 geëvalueerd. Er komt een 

voorstel voor het vervolg. Het project bestaat uit 

het delen van kennis, het ontwikkelen van een 

aanpak waarbij circulaire principes worden mee-

genomen in onze overheidsrol als opdrachtgever 

en het ontwikkelen van een maatstaf voor de 

mate van circulariteit in de infrasector.

WAT GAAN WE DAARVOOR 
DOEN - BIJDRAGE VAN DE REGIO
•  Om circulair aanbesteden in de GWW-sector 

algemeen geaccepteerd en breed toegepast 

te krijgen, moet kennis van en ervaring met 

deze manier van aanbesteden snel groeien bij 

alle opdrachtgevers, budgethouders, inkopers, 

projectleiders en uitvoerders in de regio. We 

ondersteunen en versnellen deze leercurve door 

het opbouwen en uitwisselen van kennis en 

informatie te organiseren en door de (directe 

en indirecte) meerwaarde van circulair aanbe-

steden inzichtelijk te maken.

•  Voor het beoordelen van de circulariteit van 

bouw hebben we een methode ontwikkeld: de 

circulaire impactladder. Om deze methode in 

2025 in de hele regio toe te kunnen passen op 

alle bouwprojecten, organiseren we een leer-

traject om de implementatie soepel te laten 

verlopen. We faciliteren het uitwisselen van 

kennis, informatie en ervaringen rondom het 

beoordelen van de circulariteit van bouw en 

ondersteunen de inzet van een projectmanager 

conceptueel en circulair bouwen.

•  In zowel de bouw als de GWW-sector wordt op 

grote schaal gebruik gemaakt van ‘virgin mate-

rials’ waar bovendien ook vaak nog geen goede 

duurzame alternatieven voor zijn. Denk bijvoor-

beeld aan cement, staal en glas. Hergebruik 

van bouwmateriaal dat al in omloop is, is een 

belangrijk circulair principe om de negatieve 

impact van het gebruik van bouwmateriaal te 

verkleinen, in het bijzonder voor die materialen 

waar (nog) geen goede duurzame alternatieven 

voor zijn. Wij versterken de praktijk van herge-

bruik van materialen en grondstoffen door par-

tijen te verbinden, kennis en ervaringen te delen 

en gezamenlijke initiatieven te ondersteunen.

•  Circulair bouwen en circulair aanleggen van in-

frastructuur vergt ook duurzame bouwlogistiek. 

We ondersteunen verduurzaming daarvan door 

uitwisseling van kennis, informatie en ervarin-

gen te faciliteren bij alle spelers in de bouw- 

keten.

WAT WILLEN WE BEREIKEN - OVER VIJF JAAR:
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SPEERPUNT 2
CIRCULAIRE ECONOMIE: 
GRONDSTOFFEN EN KETENS

SPEERPUNT 3
WATER EN KLIMAATADAPTATIE

•   hebben we 6 productieketens/
reststromen circulair gemaakt.

•   kopen alle gemeenten in de  
regio circulair in.

•   functioneert een regionaal  
ecosysteem waarin hergebruik 
van grondstoffen en materialen 
fors is toegenomen.

•    zijn we steeds beter geworden 
in het opvangen, vasthouden en 
hergebruiken van water.

•    hebben we maatregelen  
genomen om goed om te gaan 
met wateroverlast, droogte of 
hittestress.

•    hebben we het bebouwd  
gebied in stad en dorp verder 
vergroend.

•    bouwen we klimaatbestendig.

Circulaire economie is een transitievraagstuk waar 

de hele samenleving in dit decennium mee te ma-

ken krijgt, in overheidsbeleid en -eisen en vragen 

van bedrijven. Voor een individuele gemeente is 

het lastig hierop in te spelen. Partijen willen ver-

spilling voorkomen, producten anders ontwerpen, 

productlevensduur verlengen en producten leasen, 

hergebruiken en recyclen. Dit is hard nodig, want 

er raken nog veel grondstoffen verloren omdat 

ze bij voorbeeld nog onnodig worden verbrand. 

De Groene Metropoolregio wil voorsorteren op 

de toekomst waarin schaarste aan materialen en 

grondstoffen wordt verwacht en anticiperen op 

Rijks- en overheidsbeleid. 

Circulariteit, klimaat en energie worden in lande-

lijk en Europees beleid steeds meer geïntegreerd 

benaderd, o.a. omdat circulariteit nodig is om kli-

maatdoelen te halen maar ook omdat het verstan-

dig is om de energietransitie zo circulair mogelijk 

te laten verlopen, omdat materialen en grondstof-

fen schaarser worden (bijvoorbeeld in Fit for 55 

(EU) en in het nieuwe Coalitieakkoord). 

Mede door de COVID-19 crisis en door geopolitieke 

spanningen is er een trend richting deglobalisering 

en kortere ketens. De aanvoer stokt bv in de high-

tech, maakindustrie en food sectoren. De circulaire 

economie kan helpen nieuwe verdienmodellen op 

te zetten in een Europese, landelijke of zelfs regio-

nale markt. Daar spelen we graag op in.

WAT GAAN WE DAARVOOR 
DOEN - BIJDRAGE VAN DE REGIO
•  We versterken ons inzicht in de regionale 

grondstoffen- en afvalstromen, vooral om focus 

aan te brengen in waar we als gezamenlijke 

overheden het meest kunnen bijdragen aan het 

circulair maken van onze regio.

•  We stimuleren de ontwikkeling van een zestal 

grondstoffenhubs en dragen bij aan een goede, 

evenwichtige ruimtelijke inpassing. Mogelijke 

grondstoffenhubs betreffen zonnepanelen, 

zorgafval, textiel en voedsel.

•  We helpen samen met provincie en omge-

vingsdiensten bij het wegnemen van juridische 

belemmeringen bij de ontwikkeling van nieuwe 

recyclingketens, bijvoorbeeld in de landbouw 

waar nog veel kansen liggen. 

•  We ondersteunen gemeenten bij het circulair 

inkopen van producten en diensten en zorgen 

voor een stimulerend platform voor uitwisseling 

van kennis en ervaring.

•  We signaleren kansen voor nieuwe banen voor 

praktisch en technisch geschoolden, afgestemd 

met de brede Human Capital Agenda in de op-

gave Productieve regio. 

•  Landelijke of projectgebonden programma’s 

voor gedragsbeïnvloeding delen we met ge-

meenten om verspilling bij consumenten en 

producenten tegen te gaan. 

•  Als circulaire topregio zoeken we expliciet naar 

kansen voor funding en cofinanciering voor 

versnelling van onze aanpak. De lobbykracht 

versterken we in samenhang met de provincie 

en The Economic Board.

Water en klimaatadaptatie is een belangrijk the-

ma. Voor de regio willen we water beter opvan-

gen, vasthouden en hergebruiken en willen we 

overlast en onveilige situaties voorkomen. Ste-

den, dorpskernen en werklocaties kunnen we nog 

verder vergroenen, waarmee we beter zijn voor-

bereid op extreme regenval, hitte en droogte. We 

bevorderen tegelijk de biodiversiteit. 

De gemeenten in de regio zijn betrokken bij ver-

schillende Regionale Adaptatiestrategieën (RAS) 

die samen met waterschappen en andere partij-

en worden ontwikkeld. Hierbij heeft de Groene 

Metropoolregio geen rol gespeeld. De RASsen 

zijn gereed en/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 klimaatproeftui-

nen 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.

WAT GAAN WE DAARVOOR 
DOEN - BIJDRAGE VAN DE REGIO
•  Kennis delen: 

1) Regionale Adaptatiestrategieën (RAS). 

Binnen de regio wordt op verschillende plekken 

gewerkt aan een water- en klimaatadaptieve 

regio. Als Groene Metropoolregio tillen we het 

kennisniveau van de hele regio naar een hoger 

niveau. Versnipperde kennis brengen wij bijeen 

en delen we met elkaar. We brengen weten-

schappelijke én praktijkkennis van buiten onze 

regio naar onze regio toe. 

  

 2) Klimaatbestendig bouwen. 

Versterken kennis, kunde en profiel op het 

gebied van klimaatbestendig, natuurinclusief 

en biodivers bouwen. Ontwikkelen uniforme 

aanpak voor water- en klimaatbestendige 

bouwprojecten. Verwerven Europese/nationale 

cofinanciering voor vooruitstrevende projecten. 

 

3) Klimaatproeftuinen en vergroeningsprojec-

ten. 

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. Daarbij halen we zo 

nodig ook inspiratie van buiten onze regio om 

nog meer stappen vooruit te zetten.

•   Ondersteuning Lifeport Circular Lab. 

Het Lifeport Circulair Lab ontwikkelt in triple 

helix-verband kleinschalige regionale initiatie-

ven op het gebied van circulariteit door naar 

reguliere werkwijzen, zoals circulair bouwen, 

het inrichten van grondstoffenhubs en klimaat-

adaptieve maatregelen. Als Groene Metropool-

regio zijn wij een verbindende schakel naar 

lokale overheden. 

•  Profilering met projecten landschapsontwikke-

ling.

WAT WILLEN WE BEREIKEN - OVER VIJF JAAR:

WAT WILLEN WE BEREIKEN - OVER VIJF JAAR:
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Grote landschapsontwikkelingsprojecten zijn van 

belang om als regio water- en klimaatbestendig 

te worden. Het groene karakter geeft onze regio 

een herkenbaar gezicht en maakt het een aan-

trekkelijke plek om te wonen en te recreëren. Als 

Groene Metropoolregio zetten wij ons in voor de 

partnerships en cofinanciering van landschaps- 

ontwikkeling waarbij klimaatadaptatie een rol 

speelt.

SPEERPUNT 4
TRANSITIE NAAR DUURZAME 
ENERGIE

•    gebruiken bedrijven, inwoners 
en gemeenten minder (fossiele) 
energie.

•    is het aandeel duurzame, her-
nieuwbare energie dat we in de 
regio gebruiken groter dan lan-
delijk gemiddeld.

•    is onze regio volop in staat inno-
vaties in opwekking, opslag en 
transport tot stand te brengen.

Met de plannen van de Europese Unie (Fit for 

55) en het regeerakkoord zijn de doelen voor de 

energietransitie naar boven bijgesteld. Daarnaast 

dringt het bewustzijn door dat we niet alleen een 

opgave hebben op het gebied van verduurza-

ming van de energie, maar dat ook leveringsze-

kerheid een cruciaal thema wordt. 

Voor de gemeenten die aan het thema energie-

transitie werken hebben deze ontwikkelingen een 

aantal gevolgen. 

•  Doordat de RES in een verdere fase komt en 

door de hogere ambities van EU en Rijk moeten 

gemeenten een omslag maken van het maken 

van visies naar het versneld faciliteren van de 

uitvoering.

•  Er zal naast de blijvende focus op elektriciteit 

en warmte ook steeds meer aandacht besteed 

moeten worden aan opslagmogelijkheden van 

energie, zoals de toepassing van waterstof. 

•  Door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is 

het voor gemeenten lastig om kwantitatief en 

kwalitatief voldoende personeel te krijgen voor 

de opgave.

Met de Regionale Energiestrategie werken we 

samen aan de opwek van duurzame hernieuw-

bare elektriciteit en warmte en de bijbehoren-

de infrastructuur, samen met Rijk, provincie en 

waterschappen. Daarmee dragen we bij aan de 

opgave om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten 

en aan een CO2 neutrale energievoorziening. 

In de RES1.0 hebben we afgesproken 1,62 TWh 

duurzame elektriciteit op te wekken en te streven 

naar een betere verhouding in wind- en zon-

ne-energie.

WAT GAAN WE DAARVOOR 
DOEN - BIJDRAGE VAN DE REGIO
•  We faciliteren een nieuw bod RES 2.0 en on-

dersteunen de borging van afspraken die in 

RES1.0 zijn vastgelegd. Hiertoe maken we onder 

andere een regionaal PlanMER. We onderzoe-

ken samen met onze partners of we de afspra-

ken kunnen borgen in een gezamenlijk regio-

naal omgevingsprogramma. We werken tevens 

samen aan een regionale warmtestructuur met 

bronnenstrategie, in samenhang met de ge-

meentelijke transitievisies warmte.

•  We stimuleren de ontwikkeling van smart 

energy hubs en nieuwe duurzame energiedra-

gers zoals waterstof en accu’s. Connectr speelt 

een belangrijke rol in dit speelveld.

•  We zorgen namens gemeenten voor de con-

tracten voor gezamenlijke inkoop van energie.

•  We organiseren en delen kennis op het gebied 

van o.a. aardgasvrije wijken, expertisecentra en 

energieloketten.

•  We zorgen voor monitoring van onze inspan-

ningen voor CO2-reductie, waarbij we zoveel 

mogelijk gebruik maken van bestaande data.

WAT WILLEN WE BEREIKEN - OVER VIJF JAAR:
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WAT MAG HET KOSTEN?
  

 realisatie begroting begroting  meerjarenraming

  2021 2022 2023 2024 2025 2026

(bedragen x € 1.000)      

Circulaire regio            

Lasten                  198 638 696 714 733 733 

Baten                  198 638 696 714 733 733 

Saldo baten en lasten - - - - - -

Toevoeging aan reserve - - - - - -

Onttrekking aan reserve - - - - - -

Saldo na reserves - - - - - -

De realisatie 2021 betreft de baten en lasten zoals deze in de administratie van de Groene Metropoolregio 

zijn verantwoord. Details van dit overzicht zijn opgenomen in de begroting.
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7.  ONTSPANNEN REGIO 
(PROGRAMMA)

OVER VIJF JAAR: 

hebben we een goede balans 

tussen groei en kwaliteit van 

leven door onze inzet op  

duurzaam toerisme, goede 

voorzieningen in centra voor 

inwoners en bezoekers, een 

sterke culturele infrastructuur 

en versterking van natuur,  

landschap en erfgoed.

We groeien als regio. In inwoneraantal, 

in woningen, wegen, fietspaden, werk-

gelegenheid en nog veel meer. We wil-

len alles wat het leven in deze regio zo 

prettig maakt, onze kwaliteit van leven, 

mee laten groeien. Daar gaat deze opga-

ve over. 

We willen dat inwoners en bezoekers in hun vrije 

tijd nog meer kunnen genieten van de mooie 

plekken in onze regio. Door bijvoorbeeld het 

fiets- en wandelroutenetwerk te verbeteren, 

willen we er aan bijdragen dat iedereen die in 

de regio woont of de regio bezoekt, gezond kan 

bewegen, sporten en leven. We willen dat de 

kernen van onze steden en dorpen levendig en 

leefbaar zijn. We vinden het belangrijk dat we 

het landschap, de natuur, het water, het (groene) 

erfgoed en de cultuur in onze regio nog beter en 

sterker maken. En soms moeten we ook her-

stellen wat (deels) verloren is gegaan. Denk aan 

natuurgebieden waar zoveel bezoekers komen, 

dat de natuur verstoord is geraakt. Het verster-

ken en herstellen van landschap, natuur, water, 

erfgoed en cultuur doen we deels om de groei in 

inwoners en woningen op te vangen: als er meer 

mensen wonen, hebben we ook meer aantrek-

kelijke plekken en voorzieningen nodig. Maar we 

doen het ook omdat landschap, natuur, water, 

erfgoed en cultuur een belangrijke waarde van 

zichzelf hebben, die we graag willen behouden 

en versterken.

Om te zorgen dat de kwaliteit van leven op peil 

blijft en beter wordt, blijven we ook in de jaren 

2023-2025 werken aan vier speerpunten: ‘duur-

zaam toerisme’, ‘bruisende binnensteden, krach-

tige kernen’, ‘groen-blauw raamwerk’ en ‘cultuur’. 

Deze vier speerpunten hebben veel met elkaar 

en met de andere opgaven te maken. Een paar 

voorbeelden: 

•  meer woningen en wegen vragen om aantrek-

kelijke recreatieve voorzieningen in stadscentra 

en dorpskernen. Toeristische bezienswaardig-

heden, een goed en gevarieerd winkelaanbod, 

bezoekers in de centra en culturele activiteiten, 

helpen om binnensteden en kernen levendig en 

leefbaar te houden. De speerpunten ‘bruisen-

de binnensteden, krachtige kernen’, ‘duurzaam 

toerisme’ en ‘cultuur’, hebben veel met elkaar te 

maken. Voor de ondernemers en de regionale 

economie is een levendig centrum en een pret-

tig vestigingsklimaat in zijn algemeenheid erg 

belangrijk. Daarom werken we hier samen met 

Productieve regio aan. 

•  het ‘groen’ en het ‘blauw’ zijn belangrijk voor 

inwoners en bezoekers. Tegelijkertijd willen we 

de drukte die dat met zich mee brengt goed 

over de regio spreiden. Want minder drukte 

is prettiger voor de bezoeker, voor de men-

sen die rondom het recreatiegebied wonen en 

beter voor de natuur. Met onze acties binnen 

het speerpunt ‘duurzaam toerisme’ zorgen we 

dat er meer aantrekkelijke plekken zijn om te 

bezoeken. En dat die plekken goed bekend zijn 

bij iedereen. Tegelijkertijd denken we in het 

groen-blauw raamwerk goed na welke plek-

ken juist niet bezocht moeten worden, omdat 

de natuur rust nodig heeft. En we kijken of we 

slimme combinaties kunnen maken met oplos-

singen voor andere problemen. Bijvoorbeeld 

een combinatie tussen nieuwe natuur en het 

opvangen van water of het opwekken van duur-

zame energie. Dat laatste doen we samen met 

de Circulaire regio. 

De Ontspannen regio was bij de start in 2021 een 

relatief nieuwe opgave in regionaal verband. We 

zijn begonnen met het maken van een toeristisch 

profiel, het groen-blauw raamwerk en een analy-

se en toekomstbeeld voor bruisende binnenste-

den, krachtige kernen. Ook hebben we gekeken 

wat nodig is om ons fiets- en wandelroutenet-

werk beter te maken. De wethouders van Cul-

tuurregio 025 hebben afspraken gemaakt over de 

uitvoering van het Transformatievoorstel cultuur-

regio 025. Hiervoor krijgen we van de provincie  

1,3 miljoen euro. 
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We gebruiken 2022 om concreter te maken wat 

we als regio gaan doen. We maken af waar we 

in 2021 mee begonnen zijn, doen een vitaliteits-

onderzoek en starten met de uitvoering van het 

Transformatievoorstel cultuurregio 025. Met onze 

aanpak sluiten we goed aan op wat de provincie, 

het Rijk en Europa belangrijk vinden en maken 

we gebruik van de middelen die daar beschik-

baar zijn.

In de periode 2023-2025 zorgen we dat de plan-

nen die we in 2022 maken, uitgevoerd worden. 

Met samenwerkingspartners regelen we midde-

len en beleggen we de uitvoering bij wie dat het 

beste kan. 

Veel van wat wij willen, wil de provincie ook. We 

werken samen binnen alle speerpunten. In het 

Verstedelijkingsakkoord met het Rijk verwachten 

we afspraken te kunnen maken over versterking 

van landschap, natuur en erfgoed en over binnen-

steden en kernen. Waterschappen, Rijkswater-

staat, natuur- en terreinbeherende organisaties, 

zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, 

zijn onze partners om het groen-blauw raamwerk 

te realiseren. We doen dat samen met de opgave 

Groene groeiregio. De gebiedsuitwerkingen bin-

nen die opgave zijn een belangrijk uitgangspunt. 

Met Visit Arnhem Nijmegen (VAN) en andere 

partners werken we verder aan duurzaam toeris-

me. We leren van de VeluweAlliantie en trekken 

samen op waar dat helpt. Dat geldt ook voor 

de andere regio’s, die naast onze regio liggen 

of daarmee deels overlappen: de Achterhoek, 

Noord-Limburg, Noord-Oost-Brabant, het Land 

van Maas en Waal en de Euregio Rijn-Waal. 

De cultuur- en erfgoedsector betrekken we in 

2022 bij de uitvoering van het Transformatievoor-

stel Cultuur, zodat die mede-uitvoerder van het 

Transformatievoorstel Cultuurregio 025 wordt.

SPEERPUNT 1
DUURZAAM TOERISME

•   hebben we in de regio een vitale 
sector voor recreatie, die 
- aansluit bij de vraag en 
-  bijdraagt aan de (basis)voor- 

zieningen en leefbaarheid in 
de kernen.

•   kiezen bezoekers steeds vaker 
voor een verblijf van meer dagen 
in de regio.

•   is de drukte door bezoekers 
beter verspreid over de regio en 
over de seizoenen.

Het toeristisch toekomstperspectief Arnhem- 

Nijmegen vormt de basis voor dit speerpunt. In 

2022 maken we een toeristisch profiel op basis 

van verhaallijnen, ook wel belevingsgebieden 

genoemd, zoals ‘Romeinen’, ‘Water’ of ‘Vrijheid’. 

Dit doen wij in samenwerking met het speerpunt 

Cultuur. Daarnaast doen we een vitaliteitsonder-

zoek: welke (soorten) toeristische bedrijven zijn 

er in de regio en wat zijn de sterke en minder 

sterke punten van de sector? En we werken aan 

een verbetering van ons fiets- en wandelroute-

netwerk. Met de Verbonden regio proberen we 

de kansen die er zijn voor verbetering van het 

functionele fietsroutenetwerk, voor bijvoorbeeld 

woon-werkverkeer, te koppelen aan kansen om 

het recreatieve fietsroutenetwerk te verbeteren.

Het toeristisch profiel en het vitaliteitsonderzoek 

zijn de basis voor onze samenwerking op dit 

speerpunt in 2023-2025. We werken de bele-

vingsgebieden verder uit en werken aan de pro-

motie daarvan. We ondersteunen ondernemers in 

toerisme om een vitaal en levensvatbaar bedrijf 

te hebben en te houden. Zo komen er meer aan-

trekkelijke plekken om te bezoeken, wat helpt om 

bezoekers meer over de regio en de seizoenen te 

spreiden. We gaan in de periode 2023-2025 door 

met het verbeteren van ons fiets- en wandelrou-

tenetwerk. Ook dat helpt om bezoekers over de 

regio te spreiden. 

 

In het groen-blauwe raamwerk besteden we ook 

aandacht aan recreatie en toerisme. Door na te 

denken over de vraag: waar creëren we ruimte in 

natuur en landschappen om te recreëren en waar 

is het juist belangrijk om natuur en landschap 

met rust te laten? In de periode 2023-2025 leg-

gen we meer nadruk op klimaat- en milieubewust 

ondernemen in de toeristische sector. En op het 

bereiken van zoveel mogelijk verschillende groe-

pen mensen om in deze regio te komen recreëren 

en ontspannen.  

 

WAT GAAN WE DAARVOOR 
DOEN - BIJDRAGE VAN DE REGIO 
•  Samen met VAN stemmen we de subregionale 

marketingvisies op elkaar af en komen we tot 

een geheel dat past bij het toeristisch profiel op 

basis van belevingsgebieden.

•  We scheppen de voorwaarden (financierings-

mogelijkheden, organisatie)  om de belevings-

gebieden verder te ontwikkelen en bewaken de 

samenhang daarin.

•  We vertalen het vitaliteitsonderzoek verder in 

een plan van aanpak om de vitaliteit van de 

toeristische sector te verbeteren en meerdaags 

verblijf te bevorderen.

•  We scheppen de voorwaarden om de vitaliteits- 

aanpak uit te voeren (o.a. financieringsmogelijk-

heden en organisatie).

•  We ondersteunen de professionalisering van 

het opdrachtgeverschap tussen gemeenten en 

VAN. We zoeken naar de gezamenlijke belan-

gen en organiseren gesprekken om te komen 

tot prestatieafspraken.

•  Op basis van het plan van aanpak voor fiets- en 

wandelroutenetwerken, maken we een meer-

jarige uitvoeringsagenda voor recreatieve 

WAT WILLEN WE BEREIKEN - OVER VIJF JAAR:
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SPEERPUNT 2
BRUISENDE BINNENSTEDEN, 
KRACHTIGE KERNEN

•   hebben we een sterk en com-
plementair aanbod van voor-
zieningen 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, bezoekers en 
ondernemers.

Binnensteden en kernen worden steeds minder 

een plek om alleen spullen te kopen en steeds 

meer een plek om elkaar te ontmoeten en te 

ontspannen. En we wonen ook steeds meer in 

de binnensteden en kernen. De gevolgen van de 

COVID-19 crisis maken het extra belangrijk om te 

blijven werken aan sterke binnensteden en krach-

tige kernen. Gemeenten en ondernemers zijn hier 

volop mee bezig, op eigen kracht en met steun 

van provincie en de Rijksoverheid. De vraag is 

wat wij hier op regionaal niveau aan kunnen toe-

voegen. We weten dat binnensteden en kernen 

in onze regio van elkaar afhankelijk zijn en elkaar 

aanvullen. Maar hoe zijn die binnensteden precies 

aanvullend aan elkaar en waar is er overlap of zijn 

er nog witte vlekken En waar liggen kansen om 

elkaar te versterken? Om dat te bepalen, gebrui-

ken we de analyse en het toekomstbeeld ‘brui-

sende binnensteden, krachtige kernen’. Op basis 

van de uitkomsten hiervan, besluiten we in 2023 

of en zo ja hoe we dit speerpunt in regionaal 

verband oppakken. Totdat we daar duidelijkheid 

over hebben, begroten we voor dit speerpunt 

geen middelen, behalve een deel van de midde-

len, beschikbaar voor de opgave als geheel.

  

BIJDRAGE VAN DE REGIO 
•  We hebben op basis van analyse en toekomst-

beeld een overzicht van de kansen voor verster-

king van het regionale netwerk van voorzienin-

gen in centra.

•  Hebben we concreet gemaakt of en zo ja wat 

we op regionaal niveau oppakken om het regi-

onale netwerk van voorzieningen te versterken, 

hoe we dat doen en hoe we dat financieren. 

routenetwerken, afgestemd met de meerjaren 

agenda Fiets (Verbonden regio). We actualise-

ren deze agenda jaarlijks.

•  Samen met de Verbonden regio scheppen we 

de voorwaarden om de agenda voor het recrea-

tieve wandel- en fietsroutenetwerk uit te voeren 

(o.a. financieringsmogelijkheden en organisa-

tie). Het aanleggen van de routes gebeurt op 

gemeentelijk niveau. 

•  We inventariseren wat nodig is voor het beheer 

en onderhoud van het fiets- en wandelroutenet-

werk en stimuleren de doorontwikkeling van de 

organisatie hiervan. WAT WILLEN WE BEREIKEN - OVER VIJF JAAR:
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SPEERPUNT 3
GROEN-BLAUW RAAMWERK

SPEERPUNT 4
CULTUUR EN ERFGOED

•    hebben we waardevolle natuur, 
biodiversiteit, water, landschap 
en cultureel erfgoed in de regio 
duurzaam behouden, versterkt 
en uitgebreid. Het gaat om zo-
wel de intrinsieke waarde van 
natuur, landschap, water en erf-
goed, als de belevingswaarde. 

•    benutten we mogelijkheden voor 
slimme combinaties met de stik-
stofopgave, Verstedelijkingsstra-
tegie, woningbouw, landbouw, 
recreatie, klimaatadaptatie, ener-
gietransitie, waterberging en 
biodiversiteit.

•    hebben we een duurzame cultu-
rele infrastructuur, waarbinnen 
cultureel aanbod wordt ver-
zorgd, dat past bij de vraag en 
het profiel van de regio.

•    bezoeken inwoners en bezoekers 
van de regio cultuur en erfgoed, 
nemen ze hier actief in deel en 
bereiken we daarbij steeds meer 
verschillende doelgroepen.

Het belang van het groene en blauwe hart van de 

opgave Ontspannen regio is in korte tijd steeds 

duidelijker geworden. Groei in inwoners, wo-

ningen, banen en wegen kan alleen als we ook 

ruimte hebben om te wandelen, fietsen, sporten 

en bij het water recreëren. En om cultuur en erf-

goed, zoals kastelen en buitenplaatsen, te bezoe-

ken. Niet alleen daarom willen we natuur, water, 

landschap en erfgoed versterken. Ook in het 

licht van de waarde die natuur, water, landschap 

en erfgoed van zichzelf hebben, de intrinsieke 

waarde, is het belangrijk om het ‘groen’ en het 

‘blauw’ in de regio te herstellen, uit te breiden en 

beter te maken. In 2022 maken we daarom een 

groen-blauw raamwerk. Dat raamwerk geeft aan 

welke kansen er zijn voor het verbeteren van het 

groen en het blauw. Daarbij kijken we ook hoe 

we dit kunnen combineren met oplossingen voor 

andere vraagstukken die spelen. We denken dan 

bijvoorbeeld aan de stikstofopgave, Verstedelij-

kingsstrategie, woningbouw, landbouw, recreatie, 

klimaatadaptatie, energietransitie, waterberging 

en biodiversiteit. Maar er kunnen niet altijd mooie 

combinaties gemaakt worden. Soms moeten er 

ook keuzes gemaakt worden. Bijvoorbeeld om 

in een gebied de natuur met rust te laten, zodat 

deze kan herstellen. Het groen-blauw raamwerk 

dat we in 2022 maken, helpt om zulke keuzes te 

maken. In 2023-2025 werken we op basis van 

die keuzes het groen-blauw raamwerk uit in een 

uitvoeringsagenda.

 

We doen dit samen met de andere opgaven, 

provincie en de Rijksoverheid. In de periode 

2023-2025 besteden we extra aandacht aan de 

transitie van de landbouw. Hoe kunnen we ervoor 

zorgen dat in de regio voedsel geproduceerd 

wordt op een manier die (nog) meer dan nu 

het geval is, bijdraagt aan bijvoorbeeld meer en 

betere natuur? Want we verwachten dat we dat 

nodig hebben om het groen en blauw te verster-

ken. Samen met de opgaven Groene groeiregio, 

Circulaire regio en Productieve regio verkennen 

we hoe we onze regionale rol ten aanzien van de 

transitie van de landbouw zien en vormgeven. 

  

WAT GAAN WE DAARVOOR 
DOEN - BIJDRAGE VAN DE REGIO   
•  We ondersteunen dat, met het groen-blauw 

raamwerk als uitgangspunt, ruimtelijke keuzes 

worden gemaakt over onder meer de stikstof-

opgave, Verstedelijkingsstrategie, woningbouw, 

landbouw, recreatie, klimaatadaptatie, ener-

gietransitie, waterberging en biodiversiteit. 

Dat doen we in nauwe samenwerking met de 

provincie.

•  We hebben samen met de provincie en andere 

partners en in afstemming met alle trajecten op 

dit vlak (verstedelijkingsstrategie, stikstofaan-

pak, Nationaal Programma Landelijk gebied 

etc.) afspraken gemaakt over versterking van 

landschap, natuur, water en erfgoed. 

•  We hebben onder andere in het Verstedelij-

kingsakkoord concrete afspraken gemaakt met 

het Rijk en andere partners over investeringen 

in het groen en blauw van de regio.

In 2021 is het Transformatievoorstel cultuurregio 

025 gemaakt. Daarin staat hoe we samen met de 

culturele sector ervoor willen zorgen dat zoveel 

mogelijk mensen nu en in de toekomst cultuur 

kunnen maken en van cultuur en cultuurhistorie 

kunnen genieten. 

 

In 2022 hebben we het Transformatievoorstel 

cultuurregio 025 uitgewerkt in een uitvoerings-

plan voor 2022-2025. Hiervoor heeft de provincie 

Gelderland een budget beschikbaar gesteld van 

1,3 miljoen euro. Dat budget investeren we in vijf 

hoofdactiviteiten: 

1.   Innovatie van productie en presentatie: welke 

nieuwe manieren zijn er om nieuw publiek te 

bereiken en meer mensen mee te laten doen? 

2.  Professionalisering: wat kunnen culturele instel-

lingen doen om effectiever en efficiënter te werk 

te gaan? 

3.  Amateurkunst en vrijwilligersbeleid.

4. Cultuureducatie.

5. Verhaallijnen. 

Vooral de activiteiten amateurkunst en vrijwilligers-

beleid, cultuureducatie en verhaallijnen hebben 

ook veel te maken met erfgoed. Denk bijvoorbeeld 

aan onze musea, waarin veel vrijwilligers werken. 

Maar ook de vele cultuurhistorische verhaallijnen 

die onze regio rijk is, zoals de Romeinen. De ver-

haallijnen die we vanuit dit speerpunt oppakken, 

koppelen we natuurlijk aan het toeristisch profiel. 

Zo versterkt dit speerpunt het speerpunt duurzaam 

toerisme en andersom. 

We voeren het uitvoeringsplan de komende jaren 

uit, samen met de provincie en de cultuursector. 

Daarnaast willen we ook organisaties uit het sociale 

domein betrekken, zoals de zorg en bibliotheken. 

Zo helpt dit speerpunt niet alleen om cultuur te 

versterken, maar ook om meer levendige en leef-

bare binnensteden en kernen te krijgen. Om een 

aantrekkelijk aanbod voor toeristen te hebben en 

om ervoor te zorgen dat cultuur en erfgoed voor 

iedereen toegankelijk is.

WAT GAAN WE DAARVOOR 
DOEN - BIJDRAGE VAN DE REGIO 
•  Hebben we het uitvoeringsplan Transformatie-

voorstel Cultuur voor de korte en middellange 

termijn uitgevoerd en minimaal 1,3 miljoen euro 

geïnvesteerd in:  

   1.   Innovatie in de culturele sector.

   2.  Professionalisering van de sector door o.a. 

opleiding.

   3. Versterking van cultuureducatie.

   4.  Ondersteuning van amateurkunst en vrijwilli-

gers.

   5.  Verhaallijnen (in samenwerking met  

Duurzaam toerisme).

•  Hebben we een lange termijnvisie en (investe-

rings-)plan voor verdere versterking van Cultuur-

regio 025.

•  Hebben we de voorwaarden geregeld om de 

uitvoering van het investeringsplan mogelijk te 

maken (o.a. financieringsmogelijkheden en orga-

nisatie).

WAT WILLEN WE BEREIKEN - OVER VIJF JAAR: WAT WILLEN WE BEREIKEN - OVER VIJF JAAR:
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WAT MAG HET KOSTEN?

 realisatie begroting begroting  meerjarenraming

 2021 2022 2023 2024 2025 2026

(bedragen x € 1.000)      

Ontspannen regio          

Lasten                       6 585 827 848 872 872 

Baten                       6 585 827 848 872 872 

Saldo baten en lasten - - - - - -

Toevoeging aan reserve - - - - - -

Onttrekking aan reserve - - - - - -

Saldo na reserves = = = = = =

De realisatie 2021 betreft de baten en lasten zoals deze in de administratie van de Groene Metropoolregio 

zijn verantwoord. Details van dit overzicht zijn opgenomen in de begroting.
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8.  GROENE GROEIREGIO 
(PROGRAMMA)

OVER VIJF JAAR: 

regisseren wij samen met de 

aangesloten gemeenten de 

groei in onze regio. Op zo’n 

manier dat wij de balans tussen 

stedelijke ontwikkeling, natuur 

en landschap, economische 

groei, goede bereikbaarheid 

en de ontspannen leefkwaliteit 

behouden en verbeteren. 

Vanuit haar twee speerpunten geeft de Groene 

groeiregio uitvoering aan de volkshuisvestelijke/

wonen opgave in combinatie met de ruimtelijke 

ontwikkelingsopgave in de regio. De eerste opga-

ve vindt zijn beslag in de Woondeal Arnhem- 

Nijmegen. De uitvoering richt zich op de versnel-

ling van de woningbouw om zo de grote woning-

behoefte in onze regio te verlichten. De werk-

zaamheden zijn met name gericht op de korte 

termijn (nadruk tot 2025-2030). 

De tweede opgave krijgt uitvoering via de Ver-

stedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodval-

ley (ANF). Deze integrale strategie geeft inzicht 

in de woon- en werklocaties tot 2040, rekening 

houdend met aspecten op het gebied van wonen, 

economie, mobiliteit en leefomgeving. Vanuit de 

Nationale Omgevingsvisie (NOVI) werkt het Rijk 

met Woondeals en Verstedelijkingsstrategieën. 

Ook binnen de Groene groeiregio worden de 

twee afzonderlijke met elkaar verbonden.

In het verlengde van de verstedelijkingsopgave 

wordt met de Groene Metropool 2121 een lange 

termijnverkenning gemaakt naar toekomstscena-

rio’s voor de ruimtelijke opgave in onze regio; 

vergezichten over 50 à 100 jaar. Hierbij is grote 

aandacht voor klimaat, economie, energie en 

schaarse ruimte. Voor de ontwikkeling van de 

vergezichten werken wij samen met de provincie 

en kennis- en onderzoeksinstellingen.

VERSNELLINGSOPGAVE: 
UITVOERING WOONDEAL 
ARNHEM-NIJMEGEN
Dit speerpunt richt zich op het verbeteren van 

het functioneren van de woningmarkt, het ver-

snellen van de woningbouwproductie en heeft 

aandacht voor leefbaarheid in bestaande wijken. 

Dit doen wij door de inzet van diverse instrumen-

taria:

•  de woningmarktmonitor en het woonbehoefte- 

onderzoek 2022 biedt gemeenten en andere 

belanghebbenden inzicht in de woningbouw-

ontwikkeling.

•  de flexpool stelt voor gemeenten personele ca-

paciteit beschikbaar voor de planvoorbereiding 

van woningbouwlocaties.

•  kwartiermakers en experts voor regionale on-

dersteuning en beleidsontwikkeling op thema’s 

als planontwikkeling (o.a. binnenstedelijke 

verdichting), stikstof, huisvesting internationale 

medewerkers, woningbouwversnelling, concep-

tueel en/of circulair bouwen.

•  kennisontwikkeling en kennisdeling door  

samenwerking via publieke private tempotafels, 

de kennisbank op de website en het geven van 

leerkringen (in 2022 over conceptueel en circu-

lair bouwen).

•  regionale afstemming over de inzet van volks-

huisvestelijk instrumentarium, zoals doel- 

groepenverordening, opkoopbescherming etc., 

voor het toegankelijk en betaalbaar houden van 

de woningmarkt.

•  ontwikkeling van beleidsinstrumenten. In 2022 

is de circulaire impactladder (screenings- en 

toetsingsinstrument bij circulariteit in woning-

bouw) ingevoerd.

•  partnerschap met (het collectief van) woning-

corporaties.

VERSTEDELIJKINGSOPGAVE: 
INTEGRALE RUIMTELIJKE 
ONTWIKKELING 
De Groene groeiregio zet de samenwerking en 

integrale afweging van de ruimteopgave in de 

leefomgeving centraal en adresseert de kern- 

ambitie van de visie. Zij wordt hiervoor gevoed 

door andere vier opgaven. De Groene groeiregio 

is daarmee integrerend van karakter. Voor- 

beelden voor 2022 zijn:

•  samen met de Productieve regio zijn met het 

onderzoek Economie van de Toekomst de ruim-

telijk-economische kansen van onze regio in 

beeld gebracht.

•  samen met de Ontspannen regio werken wij 

aan een versterkt groen-blauw raamwerk door 

natuurherstel en -ontwikkeling, uitloopgebieden 

en groene corridors, klimaatadaptieve maat- 

regelen.
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•  samen met de Verbonden regio werken wij aan 

een toekomstbestendig mobiliteitsnetwerk. 

Hiervoor is een analyse van de mobiliteits- 

effecten uitgevoerd die inzicht biedt én investe-

ringskansen om de consequenties van de flinke 

woningbouwbehoefte in onze regio in goede 

banen te leiden. In het coalitieakkoord is 7,5 

miljard euro gereserveerd voor de ontsluiting 

van nieuwe woningen, met name in de Verste-

delijkingsgebieden.

 

•  samen met de Circulaire regio stimuleren wij 

circulaire woningbouw. Hiervoor is onder ande-

re de circulaire impactladder ontwikkeld.

De Verstedelijkingsstrategie ANF helpt de Groe-

ne groeiregio bij deze coördinerende functie. De 

Verstedelijkingsstrategie ANF wordt in onze regio 

uitgewerkt in zes gebiedsuitwerkingen (Rijk van 

Nijmegen, Nijmegen-West, Middengebied, Spoor-

zone Arnhem-Oost, Veluwezoom,  

Liemers). Dit is een continu proces. Het vertrek-

punt hiervoor is het in 2022 vaststellen van de 

complete Verstedelijkingsstrategie ANF (deel I  

en II) en het sluiten van een Verstedelijkings- 

akkoord met de provincie en het Rijk voor een 

langjarige samenwerking op gebied van ver-

stedelijking en de randvoorwaarden die daarbij 

horen. Daarvoor zijn de ruimtelijke opgaven - 

inclusief knelpunten, kansen en randvoorwaarden 

- aan de hand van de vier bouwstenen wonen, 

economie, mobiliteit, leefomgeving, vertaald en 

uitgewerkt naar de zes gebieden in onze regio en 

voorzien van een uitvoerings- en investerings- 

agenda.

VERKENNING TOEKOMST- 
SCENARIO: GROENE  
METROPOOL 2121
In 2022 is gestart met een gezamenlijke focus 

op een toekomstbestendige Groene Metropool. 

De eerste verkenning geeft inzicht in de langere 

termijnontwikkeling en de consequenties voor de 

verstedelijkingsopgave. 

SPEERPUNT 1
WONEN IN BALANS: VERSNELLEN 
VAN DE WONINGBOUW

•   zijn er 20.000 woningen  
bijgebouwd (meetpunt 2020) 
volgens de afspraken in de 
Woondeal.

•   in meer groene, gedifferenti-
eerde en duurzame wijken en 
dorpskernen.

•   waarvan meer betaalbare (koop)
woningen.

•   wordt bij circulair gebouwde  
woningen 25% circulair bouw-
materiaal gebruikt.

•   met meer woningen beschikbaar 
voor specifieke doelgroepen,  
zoals voor ouderen, internationa-
le medewerkers, kwetsbare  
doelgroepen en jongeren. 

•   zijn er breed inzetbare, flexibele 
(tijdelijke) huisvestings- 
concepten gerealiseerd door 
de toepassing van innovatieve 
bouwconcepten.

Met de langdurige samenwerkingsagenda Woon-

deal Arnhem-Nijmegen hebben gemeenten met 

voorrang toegang tot provinciale en nationale 

regelingen, nieuwe instrumenten, een breed kennis-

netwerk, financiële middelingen en investeringen. 

De Groene groeiregio heeft de rol om deze voor-

delen naar de alle achttien gemeenten te brengen. 

Voor de woningbouwontwikkeling op de korte 

termijn (2025-2030) focust de Groene groeiregio 

zich voor de periode 2023-2025 op een aantal on-

derwerpen. Een aantal van deze zaken is in 2022 in 

gang gezet, deze worden gecontinueerd of verder 

uitgerold.

WAT GAAN WE DAARVOOR 
DOEN - BIJDRAGE VAN DE REGIO
•  In 2022 worden de Woondeals (landelijk) geë-

valueerd. In de periode 2023-2025 werken wij 

met Rijk en provincie samen in de Woondeal 2.0, 

waarin wij meer op realisatie gerichte afspraken 

hebben gemaakt met betere aansluiting op de 

behoefte van gemeenten als effectief versnel-

lingsinstrument, inclusief bijbehorende nieuwe 

uitvoeringsgelden. 

•  In 2022 verkennen wij met de gemeenten of deze 

nieuwe Woondeal ook als provinciale Woon- 

agenda kan gelden. Als dat het geval is, geven wij 

uitvoering hieraan. 

•  Coördinatie tussen de uitwerking van de Woon-

deal 2.0 en de Verstedelijkingsstrategie en het 

akkoord.

•  Inzicht bieden in woonbehoeftes door middel van 

onderzoek en monitoring, inclusief inzicht in de 

huisvesting van verschillende doelgroepen.

•  Voor gemeenten blijft de flexpool beschikbaar. 

Onderzocht wordt of deze kan worden dooront-

wikkeld naar een meer vaste pool. Met de inzet 

van de flexpool wordt, naast invulling van perso-

nele capaciteit, ook het lerend vermogen binnen 

de regio ontwikkeld. 

•  Inzet van regionale experts voor ondersteuning 

op thema’s zoals conceptueel en circulair  

bouwen, de uitvoering van het beleidskader 

internationale medewerkers, coördinatie rondom 

huisvesting van specifieke doelgroepen. 

•  Samen brengen van publieke en private partijen 

gericht op het realiseren betaalbare flexibele (tij-

delijke) woningen, onder meer door het toepas-
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sen van circulaire en industriële woningbouw. 

•  Inzetten van een aanjaagteam gericht op versnel-

ling van de grote kansrijke woningbouwlocaties in 

onze regio.

•  Gemeenten worden ondersteund bij het toe-

komstbestendig maken van bestaande wijken. 

Het gaat hier om de leefbaarheid van wijken 

door de verduurzaming van woningen en reali-

seren van gedifferentieerde wijken. Door o.a. de 

gemeente Arnhem wordt hier volop ervaring in 

opgedaan. Deze ervaring en kennis wordt regio-

naal gedeeld.

•  Vergroten partnerschap met de corporaties aan 

de hand van in 2022 opgestelde samenwerkings-

thema’s. Daarnaast zoeken wij de samenwerking 

met marktpartijen (bouwende partijen) en ken-

nisinstellingen via tempotafels bij thema’s uit de 

Woondeal.

SPEERPUNT 2
LEEFOMGEVING: VERBINDEN 
VAN DE RUIMTELIJKE OPGAVEN

•   werken wij gebiedsgericht en/of 
centraal vanuit majeure opgaven 
aan de Verstedelijkingsstrategie 
en zijn de ambities voor de ver-
stedelijkingsopgave op elkaar 
afgestemd. 

•   bestaat er een structureel ruim-
telijk overleg voor de zes deel-
gebieden en een koppeling met 
lokaal omgevingsbeleid. 

•   in de deelgebieden zijn nieuwe 
(grote) woningbouwlocaties 
voor de periode 2030-2040 
integraal onderzocht en hebben 
wij de ruimtelijke opgave van de 
vier bouwstenen in beeld. 

•   deze ruimtelijke dimensie van de 
opgaven hebben wij in langer 
perspectief geplaatst door  
verkenningen van toekomsts-
cenario’s 2121.

•   zijn ruimtelijke dimensies inzich-
telijk via het interactief  
dashboard Integrale ruimtelijke 
ontwikkeling. 

•   zijn de majeure opgaven uit het 
in 2022 gesloten Verstedelij-
kingsakkoord tot verdere uitvoe-
ring gekomen met behulp van 
Rijk en provincie.

•   is er exposure gegenereerd over 
toekomstbestendige verstedelij-
king in de Groene Metropool- 
regio.

In 2023 en verder gaan wij in een langjarige samen-

werking cyclisch aan de slag met het realiseren van 

de verstedelijkingsopgave zoals die staat beschre-

ven in de Verstedelijkingsstrategie ANF. Het  

gesloten Verstedelijkingsakkoord, met daarin  

afspraken gericht op realisatie en samenwerking 

met bijbehorende uitvoeringsgelden, is daarbij 

leidend. De periode 2023-2025 staat in teken van 

met de relevante partners uitvoering geven aan de 

uitvoeringsagenda. Hiervoor blijven de gebieds- 

uitwerkingen het vertrekpunt. De Groene groei- 

regio heeft een rol in de coördinatie en de samen-

hang tussen gebieden en majeure, randvoor- 

waardelijke, gebiedsoverstijgende kernopgaven. 

Voor de majeure (kern)opgaven waarover nog 

geen bindende afspraken zijn gemaakt, zet de 

Groene groeiregio zich in om steun te vinden bij 

partners, bijvoorbeeld op de landelijke overlegtafel 

BO-MIRT (Bestuurlijke Overleggen Meerjaren- 

programma Infrastructuur, Ruimte en Transport).

Het dashboard Integrale ruimtelijke ontwikkeling 

helpt de ruimtelijke vraagstukken te verbeelden om 

te komen tot toekomstbestendige keuzes voor een 

klimaatrobuuste Groene Metropool. Met het gereed 

komen van de Verstedelijkingsstrategie ANF en het 

ontwikkelen van de scenario’s wordt in de periode 

2023-2025 het dashboard ingezet als voortgangs-

monitor en het verbeelden van de verbindende 

ruimtelijke aspecten, de progressie van de ver-

stedelijkingsopgave en de vraagstukken die de 

opgaven in de regio oproept. Door deze aan elkaar 

te ‘koppelen’ ontstaat synergie, wat de kwaliteit van 

de leefomgeving versterkt. 
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TOEKOMSTVERKENNING 
GROENE METROPOOL 2121
Het klimaat verandert. Voor een duurzame ruimte-

lijke inrichting van Nederland moeten het water- en 

bodemsysteem leidend zijn. In de Groene Metro-

pool 2121 leggen wij de focus op langere termijn 

en consequenties voor de Groene Metropoolre-

gio Arnhem-Nijmegen als het gaat over klimaat, 

natuur, biodiversiteit, verstedelijking, circulariteit 

etc. In samenwerking met de verschillende part-

ners tillen wij onszelf even uit het hier en nu. Op 

basis van bestaande onderzoeken en inzichten van 

experts inventariseren wij: Wat weten we, wat zijn 

kansen, wat zijn de onzekerheden, wat vraagt het? 

Welke scenario’s volgen hieruit om te werken aan 

‘een toekomstbestendige Groene Metropool’ en 

wat betekent dit voor gewenste bouwlocaties en 

bedrijventerreinen, de opgaven voor het platteland, 

natuur, landschap en water en de wijze waarop mo-

biliteit zich gaat ontwikkelen? De eerste verkenning 

die in 2022 is gemaakt, wordt verder uitgebouwd 

tot inspirerende en richtinggevende toekomst- 

scenario’s met als doel in de ontwikkelingen van nu 

toekomstbestendige keuzes te maken. Deze toe-

komstverkenningen bespreken wij in de regio door 

inspirerende sessies te organiseren, waarbij wij ook 

deskundigen en partners in het land uitnodigen om 

als regio bij te dragen aan nationale kennis- 

ontwikkeling. De output uit de inspiratiesessies 

worden gebruikt in de gebiedsuitwerkingen om te 

spiegelen en te inspireren voor de keuzes of  

dilemma’s op de meer korte termijn. Ook wordt 

deze input gekoppeld aan het dashboard.

WAT GAAN WE DAARVOOR 
DOEN - BIJDRAGE VAN DE REGIO
•  Organiseren en coördineren van de gebieds-

uitwerkingen en deze koppelen aan de langere 

termijn verkenningen 2121. Hiervoor zetten wij 

gebiedstrekkers en een coördinator tussen de 

gebieden in.

•  De in 2022 gestarte toekomstverkenning 2121 

werken wij verder uit in de gebiedsuitwerkingen.

•  De voortgang uit gebiedsuitwerkingen en de 

toekomstverkenning Groene Metropool 2121 visu-

aliseren wij via een interactief dashboard. Daarbij 

organiseren wij ambtelijke en bestuurlijke werk-

sessies in de regio. 

•  Wij geven uitvoering aan het Verstedelijkingsak-

koord. Hiervoor is naar verwachting nodig dat wij 

vervolgonderzoeken uitzetten en coördineren. 

•  Steun zoeken en agenderen van majeure opga-

ven uit het Verstedelijkingsakkoord waarover nog 

geen bindende afspraken zijn gemaakt bij (ande-

re) betrokken partijen.

WAT MAG HET KOSTEN?
 

 realisatie begroting begroting  meerjarenraming

  2021 2022 2023 2024 2025 2026

(bedragen x € 1.000)      

Groene groeiregio          

Lasten                     97 993 1.792 1.841 1.890 1.890

Baten                     97 993 1.792 1.841 1.890 1.890 

Saldo baten en lasten - - - - - - 

Toevoeging aan reserve - - - - - -

Onttrekking aan reserve - - - - - - 

Saldo na reserves = = = = = = 

De realisatie 2021 betreft de baten en lasten zoals deze in de administratie van de Groene Metropoolregio 

zijn verantwoord. Details van dit overzicht zijn opgenomen in de begroting.
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9.  BEDRAG HEFFING  
VENNOOTSCHAPSBELASTING

Samenwerkingsverbanden zijn vrijge-

steld voor de vennootschapsbelasting, 

ingeval aan drie cumulatieve voor- 

waarden is voldaan:

1.  De activiteiten van het samenwerkingsverband 

moeten worden verrichtvoor de onmiddelijke 

of middelijke participerende publiekrechtelijke 

rechtspersonen;

2.  De activiteiten zouden bij de participanten 

in het samenwerkingsverband niet tot belas-

tingplicht hebben geleid of zouden zijn vrijge-

steld als zij de activiteiten zelf zouden hebben 

verricht;

3.  De participanten moeten naar evenredigheid 

van de afname van de activiteiten van de 

activiteiten van het samenwerkingsverband 

bijdragen in de kosten van het samenwerkings-

verband. Bij een gemeenschappelijke regeling 

wordt geacht hieraan te zijn voldaan.

Nadrukkelijk is deze vrijstelling bedoeld voor ac-

tiviteiten aan of ten behoeve van de deelnemers 

aan een samenwerkingsverband en niet voor 

activiteiten ten behoeve van of aan een derde 

partij. De vrijstelling heeft alleen betrekking op 

de winstdie wordt gerealiseerd door levering aan 

de deelnemende gemeenten. Wanneer de winst 

wordt gerealiseerd in verband met de levering 

aan derden moet hierover in beginsel vennoot-

schapsbelasting betaald worden.

De Groene Metropoolregio verricht voor derden 

vooral werk voor “activiteiten verricht in verband 

met de uitoefening van een overheidstaak of 

van een publiekrechtelijke bevoegdheid”. Daar-

bij worden de werkzaamheden kostendekkend 

uitgevoerd.

De organisatie voldoet aan bovenstaande drie 

voorwaarden en is derhalve vrijgesteld voor de 

vennootschapsbelasting.
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10.2 PARAGRAAF 2: 
FINANCIERING
De begroting van de Groene Metropoolregio 

wordt grotendeels door de deelnemende ge-

meenten gedragen. De in de gemeenschappelijke 

overeengekomen afspraak v.w.b. de bijdragen van 

gemeenten (artikel 29 lid 1) waarborgt dat de in-

komende en uitgaande geldstromen in evenwicht 

zijn. Financiering van de organisatie door het 

aantrekken van leningen is niet aan de orde.

Rentelasten/baten 

De regio heeft met de Rabobank een reke-

ning-courant-overeenkomst gesloten en maakt 

gebruik van Schatkistbankieren bij het ministerie 

van Financiën. De rente wordt niet aan de taak-

velden toegekend.

Financieringspositie 

De Groene Metropoolregio kent geen langlopen-

de financieringsmiddelen. 

Rente-risiconorm 

De Groene Metropoolregio heeft geen vaste 

schuld en derhalve is de rente-risiconorm niet 

van toepassing.

10.3 PARAGRAAF 3: BEDRIJFS-
VOERING
Artikel 14 van het Besluit Begroting en verant-

woording (BBV) verplicht de organisatie om 

de stand van zaken en de voornemens voor de 

bedrijfsvoering weer te geven. De gemeenten 

hebben gekozen voor een compacte organisatie 

van het regiobureau, die ten dienste staat van de 

opgavegerichte samenwerking.

Taken en bevoegdheden zijn geformaliseerd in 

de gemeenschappelijke regeling Groene Metro-

poolregio Arnhem-Nijmegen en onderliggende 

regelingen en mandaatbesluiten. Voor de hoge 

ambities in het programma ter uitvoering van 

regionale visie en agenda is een efficiënt en slag-

vaardig bureau nodig. Voor bureau-ondersteu-

nende taken, zoals archief en P&O, wordt gebruik 

gemaakt van de dienstverlening van de gemeen-

te Nijmegen.

De Groene Metropoolregio is een netwerksamen-

werking. Uitgangspunt van de regionale samen-

werking is dat deze wordt ondersteund door 

een klein regiobureau, waarbij optimaal gebruik 

wordt gemaakt van de in de gemeenten aanwezi-

ge capaciteit en kennis. 

Financiën

De ontwikkeling van adequate bedrijfsvoering 

(scheiding van functies, administratieve organi-

satie, bewaking, verantwoording en rechtmatig-

heid) is een continu proces. De regiodirecteur 

is tekeningsbevoegd en heeft mandaat om 

opdracht tot betaling te geven. De controller 

beheert en regisseert de financiële organisatie; 

ABAB Accountants verzorgt de administratie.

BTW

De bedragen in de begroting zijn exclusief BTW. 

De door de organisatie betaalde BTW wordt 

gecompenseerd door de regiogemeenten. Deze 

zogenaamde doorschuif BTW/transparante BTW 

wordt verantwoord in de jaarrekening en is opge-

nomen in de balans.

Personeelszaken

Op het personeel van de Groene Metropoolregio 

is de rechtspositie van de gemeenschappelijke 

regeling van toepassing. Voor inzet van de be-

drijfsgezondheidsdienst wordt gebruik gemaakt 

van de gemeente Nijmegen. Een personeelscon-

sulent van deze gemeente is tevens adviseur van 

de Groene Metropoolregio en ook aanspreekpunt 

voor het personeel. De salarisadministratie wordt 

eveneens door de gemeente Nijmegen verzorgd.

Automatisering 

De hardware wordt door de Groene Metropool-

regio zelf aangeschaft. Verder maakt de regio 

gebruik van Skyliner, een particuliere ICT-dienst-

verlener. Deze adviseert ook bij de aankoop 

(kwantumkorting) en ondersteunt de organisatie 

bij haar dagelijks werkzaamheden (helpdesk).

10. PARAGRAFEN

10.1 PARAGRAAF 1: RISICO’S EN 
WEERSTANDSVERMOGEN
Op grond van artikel 11 van het Besluit Begroting 

en Verantwoording (BBV) moet de Groene Me-

tropoolregio Arnhem-Nijmegen in de paragraaf 

weerstandsvermogen1 inzicht verschaffen in de 

robuustheid van de begroting.

Het weerstandsvermogen van de Groene Metro-

poolregio is het vermogen om niet structurele 

financiële tegenvallers te kunnen opvangen zodat 

de taken kunnen worden voortgezet. De Groene 

Metropoolregio is nauwelijks ontvankelijk voor 

risico’s. Het risicoprofiel is heel laag. Bovendien is 

een algemene reserve gevormd voor het opvan-

gen van deze risico’s.

Wij onderschrijven de principes van risicoma-

nagement en risicobeheersing in ons werk. Dit 

houdt in dat risico’s gekoppeld worden aan de 

doelstellingen en dat maatregelen worden geno-

men om de risico’s te beheersen.

Beleid t.a.v. reserves en voorzieningen

De Groene Metropoolregio heeft een reserve 

voor het exploitatierisico i.c. de algemene r 

eserve gevormd. Deze reserve (€ 100.000) wordt 

toereikend geacht gelet op de voorwaarden in de 

gemeenschappelijke regeling.

Stille reserves

De Groene Metropoolregio heeft geen stille  

reserves.

Stelposten

In de begroting 2023 is een stelpost 

van € 100.000 opgenomen.

Risico’s

De risico’s kunnen worden ingedeeld in:

1.  risico’s voortvloeiend uit het eigen beleid;

2.  risico’s voortvloeiend uit het beleid van een 

hogere overheid;

3.  risico’s voortvloeiend uit de samenwerking met 

andere gemeenten en instanties;

4.  risico’s voortvloeiend uit het doen/nalaten van 

derden;

5.  risico’s voortvloeiend uit voor de regio niet te 

beïnvloeden autonome ontwikkelingen.

Voor ad. 1 t/m 4 zijn geen risico’s voorzien. 

Ad 5. Risico’s voortvloeiend uit voor de regio niet 

te beïnvloeden/autonome ontwikkelingen. 

Het resultaat van de Cao-onderhandelingen en 

prijsstijgingen werken door in het jaarresultaat. 

Op de begroting heeft dit naar verwachting voor-

alsnog een beperkt effect. 

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Op grond van de gemeenschappelijke regeling 

volgt de Groene Metropoolregio de CAO SGO, 

hierin zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden 

vastgelegd.

 

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling heeft per 01-01-2015 

alle bestaande fiscale regels voor vergoedin-

gen vervangen. Vanaf 01-01-2020 is de regeling 

verruimd. Over de eerste 400.000 euro wordt 

het percentage van 1,7% van de fiscale loonsom, 

over het bedrag boven de 400.000 euro blijft het 

percentage 1,2%. Daarnaast hoeven een aantal 

kostensoorten niet meer vanuit de WKR (werk-

kostenregeling) betaald te worden. Voor vergoe-

dingen boven dit bedrag moet een eindheffing 

van 80% worden betaald.

De Groene Metropoolregio is voornemens de 

besteding van forfaitaire ruimte in de kwartaal- 

rapportage op te nemen. Naar verwachting  

komt de Groene Metropoolregio niet boven de 

forfaitaire ruimte uit.

1Het weerstandsvermogen bestaat uit relatie tussen de weerstands-
capaciteit (zijnde de middelen waarover de Groene Metropoolregio 
beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de 
risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekerin-
gen zijn afgesloten.
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11.   BEGROTING GROENE  
METROPOOLREGIO  
ARNHEM-NIJMEGEN 2023-2026

De begroting is opgebouwd uit twee 

delen:

1. Het regiobureau

2. De vijf opgaven

De begroting is opgesteld voor de jaren 2023-

2026 en materieel sluitend.

Het benodigde budget voor het regiobureau 

wordt gefinancierd uit een bijdrage van alle acht-

tien deelnemende gemeenten. Om deze gemeen-

telijke bijdrage te berekenen, hanteren we het 

inwoneraantal per 1 januari 2022 als verdeelsleu-

tel (bijlage 3).

Naast de gemeentelijke bijdrage voor de kosten 

van het regiobureau, betalen de gemeenten een 

bijdrage voor The Economic Board (The Eco-

nomic Board). De regio heeft op grond van de 

gemeenschappelijk regeling de bevoegdheid 

namens de colleges The Economic Board te sub-

sidiëren. 

Voor 2023 is begroot dat 14 gemeenten een bij-

drage leveren. Ook voor deze bijdrage hanteren 

wij het inwoneraantal per 1 januari 2022.

De middelen voor de vijf opgaven worden ge-

vormd door gemeenten die intekenen op die 

opgave en subsidies van bijvoorbeeld Provincie 

of Rijk en partners (zoals koepelorganisaties, 

onderwijsinstellingen of bedrijven). 

Samengevat zijn voor 2023 de bijdragen per 

inwoner2:

Bijdrage per inwoner   2023

Regiobureau   € 2,57

  

Verbonden regio € 1,51 

Productieve regio € 0,97 

Circulaire regio €  0,93 

Ontspannen regio €  0,65 

Groene groeiregio €  1,04 

   € 5,10 

Totaal voor 2023   € 7,67

Daarnaast betalen dertien gemeenten een bijdra-

ge van € 1,00 voor The Economic Board. De ge-

meente Duiven betaalt per 1 januari 2023 € 0,50. 

De afspraak over de bijdrage aan The Economic 

Board loopt tot en met 2025. 

De bijdrage die we in 2023-2025 nodig hebben 

voor de realisatie van de opgaven, is hoger dan in 

2022. Dit heeft verschillende redenen. We hebben 

in 2021 en 2022 geïnvesteerd in het formule-

ren van ambities en maken van plannen, zeker 

bij relatief nieuwe opgaven zoals Ontspannen 

regio. Nu onze inzet steeds concreter wordt en 

we overgaan tot het organiseren van de uitvoe-

ring, vraagt dat meer middelen. Daarnaast zijn er 

speerpunten die we intensiever willen oppakken, 

zoals de gebiedsgerichte corridors bij Verbonden 

regio. En we hebben als regio ook nieuwe  

ambities en taken die we oppakken. Zoals  

bijvoorbeeld logistiek en het contractbeheer voor 

data over verkeersveiligheid. 

Voor de Circulaire regio wordt de verhoging van 

de inwonersbijdrage voor een groot deel ver-

klaard door een andere reden. In 2022 zijn de 

projectkosten voor de inkoop van elektriciteit 

niet in de inwonersbijdrage opgenomen, maar 

apart verrekend door de gemeente Nijmegen. 

We merken overigens op dat een eventuele 

aanvullende incidentele bijdrage van gemeenten 

voor de uitvoering van RES-taken niet in de  

inwonerbijdrage is opgenomen.

Vanaf 2023 zijn deze kosten wel in de inwoners-

bijdrage opgenomen. Per saldo levert deze muta-

tie geen lastenverzwaring op voor gemeenten.

Tegenover de hogere kosten voor de opgaven, 

staat dat de verwachting dat we met de inzet van 

deze middelen ook meer investeringen in onze 

regio uit kunnen lokken. Denk bijvoorbeeld aan 

de stikstofgelden, de gelden die in het BO-MIRT 

beschikbaar komen en de klimaatgelden. 

De bijdragen van de opgaven hangen, net als de 

inhoud daarvan, nauw met elkaar samen. Zo is de 

bijdrage voor logistiek verdeeld over de opgaven 

Interne zaken 

De postregistratie vindt plaats op het regiobu-

reau en van hieruit worden ook de verslagleg-

ging, correspondentie en agendabeheer voor het 

bestuur verzorgd.

Archivering en archiefbewaring worden inge-

huurd bij de gemeente Nijmegen. 

Huisvesting 

De Groene Metropoolregio is gehuisvest in een 

gehuurd kantoorgebouw in Elst (Gld.) 

Overhead

Volgens het wijzigingsbesluit vernieuwing BBV 

moeten de kosten van overhead conform de 

definitie in de notitie Overhead van de commissie 

BBV inzichtelijk worden gemaakt. In 11.1 is de  

specificatie van het regiobureau opgenomen.

Rechtmatigheid 

Per 1-1-2022 is de rechtmatigheidsverantwoor-

ding gewijzigd. Het algemeen bestuur dient van-

af dat moment vooraf de kaders en normen te 

bepalen voor de rechtmatigheidsverantwoording 

voor het dagelijks bestuur en de getrouwheid 

voor de accountant. Gedurende het jaar dient 

het dagelijks bestuur uitvoering te geven aan de 

vastgestelde kaders en normen. Het dagelijks 

bestuur legt in de jaarstukken verantwoording af 

over de rechtmatigheid.

10.4 PARAGRAAF 4: VERBONDEN 
PARTIJEN
De Groene Metropoolregio heeft zelf geen ver-

bonden partijen, met dien verstande dat zij voor 

de regiogemeenten wel een verbonden partij is. 

In de Gemeentewet is opgenomen dat de  

kosten van gemeenschappelijke regelingen  

behoren tot de verplichte uitgaven van gemeen-

ten. In de gemeenschappelijke regeling Groene 

Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is opgenomen 

dat de verdeling tussen de regiogemeenten  

geschiedt op basis van inwoneraantal.
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KOSTEN REGIOBUREAU EN BIJDRAGE THE ECONOMIC BOARD

Regiobureau taakveld 2023 2024 2025 2026

(bedragen x € 1.000)     

 

Lasten          

Personele kosten n.t.b. 1.299 1.333 1.371 1.371

Overhead n.t.b. 307 315 324 324

Lobby, positionering en profilering n.t.b. 121 124 127 127

Communicatie en ontmoeting n.t.b. 205 211 217 217

Onvoorzien n.t.b. 100 100 100 100

           

Totaal lasten  2.032 2.084 2.139 2.139

     

Baten           

Inwonerbijdrage gemeenten n.t.b. 2.032 2.084 2.139 2.139

Subsidie provincie inwonerbijdrage n.t.b. 0 0 0 0

           

Totaal baten   2.032 2.084 2.139 2.139

            

Saldo   0 0 0 0

Dekking extern (provincie)  0 0 0 0

Dekking opgavegeld (inwonersbijdrage)  2.032   2.084    2.139  2.139 

Bijdrage per inwoner in euro’s   € 2,57  € 2,62 € 2,68 € 2,68 

Bijdrage The Economic Board   2023 2024 2025 20262 

Aantal deelnemende gemeenten  14 14 14 -

Aantal inwoners deelnemers per 1/1/22  704.383 706.883 709.383 -

Bijdrage per inwoner in euro’s   € 1,00 € 1,00 € 1,00  -

Bijdrage The Economic Board  692 695 698 -

2Tweede 5 jaarlijkse periodebijdrage The Economic Board stopt in 2025.

Circulaire, Verbonden en Productieve regio. 

Het groen-blauw raamwerk hangt nauw samen 

met de gebiedsuitwerking van de Verstedelij-

kingsstrategie. Het één kan niet zonder het ander. 

Het wordt dus steeds moeilijker om de opgaven 

inhoudelijk en financieel van elkaar te scheiden. 

Wij blijven dan ook alle gemeenten nadrukkelijk 

uitnodigen om aan alle vijf de opgaven mee te 

doen. 

11.1 HET REGIOBUREAU
Het regiobureau heeft de volgende taken: 

•  Het voorbereiden van de opgaven, inhoudelijk 

en financieel, en het zorgdragen voor coördina-

tie en integraliteit van de opgaven.

•  Profilering, positionering en lobby van de regio 

(provincie, Rijksoverheid, Euregio, Europa). 

•  Informatie, communicatie en ontmoeting in/van 

de regio (bestuurders en raden).

•  Aanspreekpunt voor externe partners.

•  Ondersteuning en advisering van colleges en 

raden bij het regionale werk.

•  Het tijdig zien en vertalen van nieuwe opgaven 

en kansen voor de regio.

•  Bedrijfsvoering (zoals financiën, documenten-

stromen, privacy, juridische zaken, aanbeste-

dingsbeleid, en personeelszaken).

•  Het verstrekken van de subsidie aan Stichting 

The Economic Board.

De begroting bouwt voort op het in 2021 ge-

actualiseerde bedrijfsplan. Voor 2023 wordt 

voorgesteld ten aanzien van de formatie voor 

communicatie de formatie met 1 fte op te ho-

gen. De opgaven daarentegen rekenen minder 

formatie voor communicatie. In de praktijk is 

gebleken dat beter regie kan worden gevoerd op 

de communicatie en profilering van de Groene 

Metropoolregio als dit vanuit het regiobureau 

wordt aangestuurd in plaats vanuit iedere opgave 

afzonderlijk. De inzet door het regiobureau heeft 

dus een positief effect op de begroting van de 

vijf opgaven. 

Ten op zichtte van 2022 is een indexatie van 2,7% 

toegepast (conform Begrotingsrichtlijnen Regio 

Nijmegen 2023). Dit is de eerste keer dat de ind-

exatie wordt toegepast.

 

In tegenstelling tot voorgaande twee jaren zijn 

geen gelden van de provincie Gelderland opge-

nomen, de gemeenten dragen voor het eerst de 

volledige kosten van het regiobureau.

De gemeente Mook en Middelaar krijgt een kor-

ting van 50% op de inwonersbijdrage (zie voet-

noot 1).

Van de 14 gemeenten die bijdragen aan The Eco-

nomic Board betaalt de gemeente Duiven met 

ingang van 2023 € 0,50 in plaats van € 1,00.

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten met een 

vergelijkbaar volume

De BBV schrijft voor dat afzonderlijke aandacht 

moet worden besteed aan jaarlijks terugkeren-

de arbeidskosten met een vergelijkbaar volume. 

Zoals uit de grondslagen voor waardering en 

resultaatbepaling blijkt, wordt voor arbeids- 

kosten gerelateerde verplichtingen van een 

jaarlijks vergeluikbaar volume geen voorziening 

getroffen of op een andere wijze een verplichting 

opgenomen. Alle arbeidskosten gerelateerde 

verplichtingen zijn in de exploitatiebegroting 

verwerkt.

Investeringsbegroting

De organisatie verwacht in 2023 geen  

investeringen te plegen, daarom ontbreekt de 

investeringsbegroting en daarmee toe te kennen 

investeringskredieten.

2Met uitzondering van de gemeente Mook en Middelaar die 50% 
korting krijgt op de inwonersbijdrage aan het procesgeld (artikel 
29, lid 3 van de G.R.). Dit vanwege de unieke situatie dat het als 
enige gemeente gelegen is in de provincie Limburg, waardoor het 
als enige niet-Gelderse gemeente o.a. niet altijd gebruik kan maken 
van investeringen in de regio vanuit de provincie Gelderland.
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11.2.1 VERBONDEN REGIO
 

 taakveld 2023 2024 2025 2026

(bedragen x € 1.000)     

 

Lasten           

Algemeen  2.1 227 232 237 237

            

Speerpunten           

Gebiedsgerichte corridors  2.1 190 192 153 153

Fiets  2.1 225 226 228 228

Hubs en knooppunten  2.1 100 101 101 101

Deelmobiliteit en gedragsaanpak 2.1 350 354 358 358

Verkeersveiligheid  2.1 110 111 111 111

Totaal lasten    1.202 1.216 1.188 1.188

         

Baten           

Algemeen 2.1  227 232 237 237

            

Speerpunten           

Gebiedsgerichte corridors 2.1  190 192 153 153

Fiets 2.1  225 226 228 228

Hubs en knooppunten 2.1  100 101 101 101

Deelmobiliteit en gedragsaanpak 2.1  350 354 358 358

Verkeersveiligheid 2.1  110 111 111 111

Totaal baten    1.202 1.216 1.188 1.188

            

Saldo    0 0 0 0

Dekking extern  0 0 0 0

Dekking opgavegeld (inwonersbijdrage)  1.202 1.216 1.188 1.188

Aantal inwoners  793.619 796.119 798.619 801.119

Bijdrage per inwoner in euro’s   € 1,51 € 1,53 € 1,49 € 1,48

11.2 DE VIJF OPGAVEN
De opgaven, en daarvan de financiële vertaling in 

deze begroting, hebben een looptijd van 3 jaar.

Bij de berekening van de bijdrage per inwoner is 

uitgegaan van a) het aantal inwoners op  

1 januari 2022 en b) alle gemeenten tekenen voor 

alle opgaven in. Wanneer niet alle gemeenten 

intekenen op de opgaven dan kan dit gevolgen 

hebben voor de inhoud van de opgave. Er moet 

dan een inhoudelijke herbeoordeling plaatsvinden.

De financiële uitwerking van de opgaven is voor-

bereid in het betreffende bestuurlijke opgave-

team (BOT). In de begroting zijn externe gelden 

opgenomen, voor details zie de betreffende 

opgave. De begroting is op hoofdlijnen en wordt 

uitgewerkt in een bestedingsplan dat in het  

derde kwartaal, voor de begrotings- 

behandelingen van gemeenten, beschikbaar komt. 

In de begroting van Ontspannen regio en Groe-

ne groeiregio zijn gelden van derden, zoals Rijk 

of provincie opgenomen. Dit zijn inschattingen, 

gebaseerd op gesprekken, eerdere ervaringen 

of bijdragen. Maar het zijn over het algemeen 

nog geen toezeggingen. Dat betekent dat deze 

bedragen hoger of lager uit kunnen vallen dan wij 

nu verwachten. In september, in het bestedings-

plan, geven wij duidelijkheid over de definitief 

te verwachten bijdragen voor het komende jaar. 

We geven daarin ook aan wat de consequenties 

zijn van een hogere of lagere bijdrage dan nu 

verwacht. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat 

wij ambities moeten bijstellen of dat wij andere 

financieringsbronnen moeten aanboren.

Voor de opgaven Verbonden regio, Circulaire 

regio en Productieve regio zijn we in gesprek 

met provincie en derden over een bijdrage. Deze 

zijn nog niet opgenomen in de begroting, omdat 

we hiervoor nog geen reële inschatting hebben 

kunnen maken. Zo hebben we nog onvoldoende 

zekerheid over de bijdrage die het Rijk beschik-

baar stelt voor de uitvoering van de taken in het 

kader van de RES. Ook een mogelijk aanvullende 

bijdrage van de gemeenten voor 2023 e.v. voor 

de RES hebben we vooralsnog niet opgenomen 

in de inwonersbijdrage. Voor Verbonden regio 

vinden gesprekken plaats over het BO-MIRT. De 

uitkomst hiervan volgt in het najaar. Voor Pro-

ductieve regio zijn er gesprekken gaande met de 

provincie over een bijdrage van 290.000 euro 

aan Stimuleren MKB, de Economische Monitor, 

Human Capital en Vergroening Werklocaties. Als 

de uitkomsten van deze gesprekken positief zijn 

en er inderdaad bijdragen van derden komen, 

dan kunnen we onze ambities uit deze regionale 

agenda naar boven bijstellen en volgt een “plus” 

op de gemeentelijke bijdrage. 

Naast deze bijdragen in geld, dragen ook andere 

partners bij aan de realisatie van de opgaven met 

capaciteit of kennis. Zie hiervoor hoofdstuk 3 

Samenwerking.  

Ten opzichte van 2022 is de inwonersbijdrage 

licht verhoogd. De belangrijkste reden daarvoor 

is dat in 2022 de projectkosten voor de inkoop 

van elektriciteit niet in de inwonersbijdrage is op-

genomen, maar apart wordt verrekend door de 

gemeente Nijmegen. Vanaf 2023 zijn deze kosten 

wel in de inwonersbijdrage opgenomen. Per  

saldo levert deze mutatie geen lastenverzwaring 

op voor gemeenten.
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11.2.3 CIRCULAIRE REGIO

 taakveld  2023 2024 2025 2026

(bedragen x € 1.000)     

 

Lasten           

Algemeen  3.1 164 169 173 173

            

Speerpunten           

Circulaire bouw en infrastructuur  3.1 167 171 176 176

Circulaire economie: grondstoffen en ketens 3.1 113 116 119 119

Water en klimaatadaptatie  3.1 62 63 65 65

Transitie naar duurzame energie  3.1 190 195 200 200

Totaal lasten    696 714 733 733

         

Baten           

Algemeen 3.1  164 169 173 173

            

Speerpunten           

Circulaire bouw en infrastructuur 3.1  167 171 176 176

Circulaire economie: grondstoffen en ketens 3.1  113 116 119 119

Water en klimaatadaptatie 3.1  62 63 65 65

Transitie naar duurzame energie 3.1  190 195 200 200

Totaal baten    696 714 733 733

            

Saldo    0 0 0 0

Dekking extern  0 0 0 0

Dekking opgavegeld (inwonersbijdrage)  696 715 734 734

Aantal inwoners  749.285 751.785 754.285 756.785

Bijdrage per inwoner in euro’s    € 0,93 € 0,95 € 0,97 € 0,97 

11.2.2 PRODUCTIEVE REGIO

 taakveld 2023 2024 2025 2026

(bedragen x € 1.000)     

 

Lasten           

Algemeen  3.1 283 291 299 299

            

Speerpunten           

Stimuleren ondernemerschap MKB 3.1 180 185 190 190

Human Capital  3.1 150 154 158 158

Doorontwikkeling Health & Hightech en Energy 3.1 0 0 0 0

Toekomstbestendige werklocaties 3.1 160 164 169 169

Totaal lasten    773 794 816 816

         

Baten           

Algemeen  3.1 283 291 299 299

            

Speerpunten           

Stimuleren ondernemerschap MKB 3.1 180 185 190 190

Human Capital  3.1 150 154 158 158

Doorontwikkeling Health & Hightech en Energy 3.1 0 0 0 0

Toekomstbestendige werklocaties 3.1 160 164 169 169

Totaal baten    773 794 816 816

            

Saldo   0 0 0 0

Dekking extern  0 0 0 0

Dekking opgavegeld (inwonersbijdrage)  773 794 816 816

Aantal inwoners  793.619 796.119 798.619 801.119

Bijdrage per inwoner in euro’s   € 0,97 € 1,00 € 1,02 € 1,02
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11.2.5 GROENE GROEIREGIO

 taakveld  2023 2024 2025 2026

(bedragen x € 1.000)     

 

Lasten           

Algemeen    137 141 144 144

            

Speerpunten           

Versnellingsopgave woningbouw  8.1 1.170 1.202 1.234 1.234

Uitwerking verstedelijkingsstrategie  8.2 175 180 185 185

Ruimtelijke integratie opgaven  3.1 310 318 327 327

Totaal lasten    1.792 1.841 1.890 1.890

         

Baten           

Algemeen    137 141 144 144

            

Speerpunten           

Versnellingsopgave woningbouw 8.1  1.170 1.202 1.234 1.234

Uitwerking verstedelijkingsstrategie 8.2  175 180 185 185

Ruimtelijke integratie opgaven 3.1  310 318 327 327

Totaal baten    1.792 1.841 1.890 1.890

            

Saldo    0 0 0 0

      

Dekking extern (provincie/Woondeal)  965 991 1.018 1.018

Dekking opgavegeld (inwonersbijdrage)  827 849 872 872

Aantal inwoners  793.619 796.119 798.619 801.119

Bijdrage per inwoner in euro’s    € 1,04 € 1,07 € 1,09 € 1,09

11.2.4 ONTSPANNEN REGIO

 taakveld  2023 2024 2025 2026

(bedragen x € 1.000)     

 

Lasten           

Algemeen  n.t.b. 117 120 123 123

            

Speerpunten           

Duurzaam toerisme  3.4 365 375 385 385

Bruisende binnensteden, krachtige kernen  3.1 55 56 58 58

Groen-blauw-raamwerk  5.5 240 246 253 253

Cultuur  5.5 50 51 53 53

Totaal lasten    827 848 872 872

      

Baten           

Algemeen n.t.b.  117 120 123 123

            

Speerpunten           

Duurzaam toerisme 3.4  365 375 385 385

Bruisende binnensteden, krachtige kernen 3.1  55 56 58 58

Groen-blauw-raamwerk 5.5  240 246 253 253

Cultuur 5.5  50 51 53 53

Totaal baten    827 848 872 872

         

Saldo    0 0 0 0

      

Dekking extern (provincie)  310 318 327 327

Dekking opgavegeld (inwonersbijdrage)  517 530 545 545

Aantal inwoners  793.619 796.119 798.619 801.119

Bijdrage per inwoner in euro’s    € 0,65 € 0,67 € 0,68 € 0,68 
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11.4 GEPROGNOTISEERDE BALANS 

  T-2 T-1 T T+1 T+2 T+3

ACTIVA 2021  2022  2023  2024  2025  2026

  31-dec  31-dec  31-dec  31-dec  31-dec 31-dec

  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR

Materiële vaste activa          

A127 Overig 64.092 52.609 40.609 28.609 16.609 4.609

             

    64.092 52.609 40.609 28.609 16.609 4.609

Vlottende activa          

A215 Vooruitbetalingen 3.591 35.000 37.500 40.000 42.500 42.500

A221 Vorderingen op openbare 

 lichamen 428.790 809.782 831.282 852.782 874.282 898.282

A23 Liquide middelen 1.198.935 943.464 953.539 959.473 858.800 846.800

             

  1.631.316 1.788.246 1.822.321 1.852.255 1.775.582 1.787.582

             

TOTAAL ACTIVA  1.695.408 1.840.855 1.862.930 1.880.864 1.792.191 1.792.191

                

  2021 2022 2023 2024 2025  2026

PASSIVA 31-dec 31-dec 31-dec 31-dec 31-dec 31-dec

  EUR EUR EUR  EUR EUR EUR

Eigen Vermogen          

       

P111 Algemene reserve 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

  Bestemmingsreserve 231.012 0 0 0 0 0

             

    331.012 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Vlottende passiva          

P213 Overige vlottende schulden 1.251.544 990.855  1.012.930 1.030.864  942.191  942.191

                

Overlopende passiva              

P29c Vooruit ontvangen bijdragen 

 overige overheid 112.852 750.000 750.000 750.000  750.000  750.000

       

    1.364.396 1.740.855 1.762.930 1.780.864 1.692.191 1.692.191

            

 

TOTAAL PASSIVA  1.695.408 1.840.855 1.862.930 1.880.864 1.792.191 1.792.191

11.3 TOTAALOVERZICHT BATEN EN LASTEN BEGROTING PER TAAKVELD
 

   taakveld 2023 2024 2025 2026

(bedragen x € 1.000)      

Lasten            

Algemeen/regiobureau  n.t.b. 2.032 2.084 2.139 2.139

Subsidie The Economic Board  3.1 704 707 709 -

             

Opgaven            

1. Verbonden regio  2.1 1.202 1.216 1.188 1.188

2. Productieve regio  3.1 773 794 816 816

3. Circulaire regio  3.1 696 714 733 733

4. Ontspannen regio  n.t.b. 117 120 123 123

    3.1 55 56 58 58

    3.4 365 375 385 385

    5.5 290 297 306 306

5. Groene groeiregio  n.t.b. 137 141 144 144

    3.1 310 318 327 327

    8.1 1.170 1.202 1.234 1.234

    8.2 175 180 185 185

             

Totaal lasten   8.026 8.204 8.347 7.638 

      

Baten            

Algemeen/regiobureau  n.t.b. 2.032 2.084 2.139 2.139

Subsidie The Economic Board  3.1 704 707 709 -

             

Opgaven            

1. Verbonden regio  2.1 1.202 1.216 1.188 1.188

2. Productieve regio  3.1 773 794 816 816

3. Circulaire regio  3.1 696 714 733 733

4. Ontspannen regio  n.t.b. 117 120 123 123

    3.1 55 56 58 58

    3.4 365 375 385 385

    5.5 290 297 306 306

5. Groene groeiregio  n.t.b. 137 141 144 144

    3.1 310 318 327 327

    8.1 1.170 1.202 1.234 1.234

    8.2 176 179 185 185

             

Totaal baten    8.027 8.203 8.347 7.638 

             

Saldo   - - - -
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BIJLAGE 1: KERNGEGEVENS

Adresgegevens Groene Metropoolregio Arnhem - Nijmegen

Bezoekadres 

Nijverheidsweg 2A

6662 NG Elst

Telefoon  

06 101 69 143

Website

www.groenemetropoolregio.nl

11.5 DE ONTWIKKELING VAN HET EMU SALDO

Het EMU-saldo of vorderingensaldo is het financieringssaldo waarin het exploitatie resultaat wordt  

gecorrigeerd voor baten en lasten die geen financiële uitgaven of inkomsten zijn.

Berekening EMU-saldo 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Omschrijving Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Euro x 1.000            

      

1  Exploitatiesaldo vóór toevoeging  

aan c.q. onttrekking uit reserves           331                -                  -                  -                  -                  -   

 

2 Mutatie (im)materiële vaste activa  64             -    -12 -12 -12  -12 

 

3  Mutatie voorzieningen  

(dotatie - onttrekkingen)          -331            231                -                  -                  -                  -   

 

4  Mutatie voorraden  

(incl. bouwgronden in exploitatie)               -                  -                  -                  -                  -                  -   

 

5  Verwachte boekwinst/verlies bij de  

verkoop van financiële vaste activa  

en (im)materiële vaste activa, alsmede  

de afwaardering van de financiële  

vaste activa     -                  -                  -                  -                  -                  -   

 

Berekend EMU-saldo              64            231      -12 -12 -12 -12 
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BIJLAGE 3: INWONERAANTALLEN PER GEMEENTE

   Deelnemers GMR  Inwoneraantallen    

   Per 1-1-2020 Per 1-1-2021 Per 1-1-2022  

 1 Arnhem 161.368 162.477 163.964  

 2 Berg en Dal 34.990 35.008 34.946  

 3 Beuningen 25.891 26.165 26.232  

 4 Doesburg 11.078 11.064 11.034  

 5 Druten 18.918 18.407 19.177  

 6 Duiven 25.124 25.067 24.944  

 7 Heumen 16.450 16.569 17.197  

 8 Lingewaard 46.606 46.863 46.969  

 9 Montferland 36.009 36.038 36.349  

 10 Mook en Middelaar 7.847 7.910 7.985  

 11 Nijmegen 177.698 177.453 179.081  

 12 Overbetuwe 47.909 48.214 48.265  

 13 Renkum 31.404 31.412 31.360  

 14 Rheden 43.736 43.536 43.429  

 15 Rozendaal 1.705 1.726 1.756  

 16 Westervoort 14.973 15.011 14.945  

 17 Wijchen 41.124 41.259 41.343  

 18 Zevenaar  43.740 44.099 44.643  

 

Totaal 786.570 788.278 793.619  

      

Bron: CBS

 

BIJLAGE 2: DEELNEMENDE GEMEENTEN GMR – TEB – CIRCULAIRE REGIO

Deelnemers GMR Deelnemer TEB Deelnemer CR

  

Arnhem ja ja

Berg en Dal  ja

Beuningen ja ja

Doesburg ja ja

Druten ja ja

Duiven ja ja

Heumen ja ja

Lingewaard ja ja

Montferland ja nee

Mook en Middelaar  nee

Nijmegen ja ja

Overbetuwe ja ja

Renkum  ja

Rheden ja ja

Rozendaal ja ja

Westervoort  ja

Wijchen ja ja

Zevenaar  ja ja

Aangezien niet alle gemeenten standaard deelnemen aan bovenstaande inzet, staat hieronder een overzicht 

van de aantallen deelnemende gemeenten.

  Per 1-1-2020 Per 1-1-2021 Per 1-1-2022

Deelnemers GMR 18 786.570 788.278 793.619

Deelnemers TEB 14 697.356 698.937 704.383

Deelnemers CR 16 742.714 744.330 749.285
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BIJLAGE 4: VOLLEDIG OVERZICHT VAN GEMEENTEN EN HUN BIJDRAGEN 2023

   Deelnemers   GMR Regiobureau Bijdrage TEB Verbonden regio Productieve regio Circulaire regio Ontspannen regio Groene groeiregio Totaal

 Bedrag per inwoner   € 2,57   € 1,00   € 1,51   € 0,97  € 0,93   € 0,65   € 1,04  

 1 Arnhem              422.043              163.964         248.337             159.753               152.258         106.710         170.861      1.423.926 

 2 Berg en Dal                89.951                      -             52.929               34.048                32.451           22.743           36.416         268.538 

 3 Beuningen                67.521               26.232           39.730               25.558                24.359           17.072           27.335         227.809 

 4 Doesburg                28.402               11.034           16.712               10.751                10.246             7.181           11.498           95.823 

 5 Druten                49.362               19.177           29.045               18.684                17.808           12.481           19.984         166.540 

 6 Duiven                64.206               12.472           37.780               24.303                23.163           16.234           25.993         204.151 

 7 Heumen                44.265               17.197           26.046               16.755                15.969           11.192           17.920         149.345 

 8 Lingewaard              120.898               46.969           71.138               45.763                43.616           30.568           48.945         407.897 

 9 Montferland                93.562               36.349           55.053               35.415                       -             -           37.878          258.257 

 10 Mook en Middelaar                10.277                      -             12.094                 -                       -               -             8.321           30.692 

 11 Nijmegen              460.954              179.081         271.233             174.481               166.296         116.549         186.613      1.555.208 

 12 Overbetuwe              124.234               48.265           73.101               47.025                44.819           31.412           50.295         419.152 

 13 Renkum                80.721                      -             47.497               30.555                29.121           20.410           32.679         240.982 

 14 Rheden              111.786               43.429           65.777               42.314                40.329           28.264           45.256         377.154 

 15 Rozendaal                  4.520                 1.756             2.660                 1.711                  1.631             1.143             1.830           15.250 

 16 Westervoort                38.468                      -             22.635               14.561                13.878             9.726           15.574         114.843 

 17 Wijchen              106.417               41.343           62.617               40.281                38.391           26.907           43.082         359.038 

 18 Zevenaar               114.911               44.643           67.615               43.496                41.456           29.054           46.521         387.697 

          

 Totaal            2.032.501              691.911      1.202.000             765.455               695.793         487.646         827.000      6.702.302 

* De korting voor Mook en Middelaar heeft een verhogend effect op de bedrag per inwoner van 1,3 cent.  

De inwonerbijdrage voor de verplichte onderdelen in de opgaven:

Regionaal programma werklocaties (Productieve regio)   € 0,17   130.000
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1 10.2 Memo Onderbouwing inwonerbijdrage 2023 verbeterde versie.docx 

  1 

 
 

Memo 
 
Datum  : 29 juni 2022 
   
Aan  : Algemeen bestuur 
   
Van  : Dagelijks bestuur 
   
Betreft  : Onderbouwing inwonerbijdrage 2023.

 

In deze memo brengen wij de ontwikkeling in beeld van de inwonerbijdrage. In april is aan alle 
gemeenten een vergelijkbare memo gestuurd op verzoek van het algemeen bestuur. In die memo 
stond de ontwikkeling van de inwonerbijdrage t.o.v. van 2022. In onderstaand overzicht is de 
voorgestelde inwonerbijdrage afgezet tegen 2022 en de concept-regionale agenda 2023-2025.

Bedrag per inwoner 2022 april 2023 voorstel 2023

Regiobureau 2,50 2,57 2,57

Verbonden regio 1,30 1,51 1,49
Productieve regio 0,73 0,97 0,94
Circulaire regio* 0,81 0,93 0,91
Ontspannen regio 0,57 0,65 0,62
Groene groeiregio 0,82 1,04 0,94

Totaal 6,73 7,67 7,47

• Bijdrage RES 2022 valt buiten de begroting

Uit het overzicht blijkt een daling t.o.v. de concept-regionale agenda van € 0,20 cent per inwoner. De 
stijging is daarmee beperkt tot € 0,74 voor het begrotingsjaar 2023. 
  
Deze daling van de inwonerbijdrage heeft een aantal redenen. In de zienswijzenota zijn de wijzigingen in de 
regionale agenda. Deze wijzigingen zijn zowel een gevolg van de ontvangen zienswijzen als door gegroeid 
inzicht in de achterliggende maanden.

De verhoging van € 0,74 is als volgt te verklaren:
- Indexatie (totaal regiobureau en opgaven)  = € 0,18 
- Realistischer begroten     
- Intensivering 

= € 0,14 
= € 0,42   

Regiobureau 
Sinds de oprichting van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is dit de eerste keer dat de 
kosten van het regiobureau geïndexeerd worden. De stijging betreft een indexering van de kosten van 
2,7% t.o.v. 2022. Dit resulteert in € 0,07 cent verhoging per inwoner. Voor het bepalen van de index is 
gebruik gemaakt van de begrotingsrichtlijnen regio Nijmegen 2023 waarin een BRN-norm voor 2023 
van 2,7% is vastgesteld.  



  2 

 
 
De vijf opgaven 
Zoals in april al gemeld komen in de regionale agenda geen nieuwe thema’s aan bod, tenzij de 
gemeenten dit nadrukkelijk hebben gevraagd, Als wij op verzoek van de gemeenten een extra taak 
oppakken, veroorzaakt dit veelal een stijging van de kosten.  
 
Kostenstijgingen ontstaan ook door een verschuiving van werkzaamheden van gemeenten naar de 
Groene Metropoolregio. Door het samenvoegen van deze werkzaamheden wordt kennis gebundeld 
en kunnen kostenbesparingen worden gerealiseerd.  Dit gaat o.m. om de volgende activiteiten: 

• Contractbeheer verkeersveiligheid | € 50.000 
Dit is een gemeentelijke taak waarvan de bestuurders de keuze hebben gemaakt dit, uit oogpunt van 
kostenefficiency, samen op te pakken. Daarmee wordt dit bedrag onderdeel van de inwonerbijdrage 
voor 2023. De middelen zijn nu ook al in de gemeentelijke begrotingen aanwezig. 

• Gezamenlijk inkoop energie | € 35.000 
In 2022 is € 45.000 uit de inwonerbijdrage gereserveerd voor de inkoop van gas. De gemeente 
Nijmegen declareert daarnaast in 2022 naar verwachting € 55.000 voor de inkoop van elektriciteit. Dit 
laatste bedrag wordt rechtstreeks aan de gemeenten in rekening gebracht en maakt nu geen deel uit 
van de inwonerbijdrage 2022. Voor gemeenten kost de totale inkoop van energie in 2022 € 100.000. 
Voor beide taken is in 2023 e.v. € 80.000 begroot in de inwonerbijdrage. De inwonerbijdrage voor de 
Groene Metropoolregio stijgt, maar de kosten dalen binnen de gemeenten. Door de samenwerking 
wordt dus feitelijk € 20.000 bespaard t.o.v. de kosten in 2022. 
 

In de eerder genoemde memo van april is de volgende extra inzet en nieuwe initiatieven genoemd. De 
uitleg van deze activiteiten hebben we die memo toegelicht. 

• Ondersteuning gemeenten bij aanvraag subsidies Mobiliteit | € 40.000 
• Human Capital | € 90.000 
• Positon paper Logistiek | € 125.000 
• Inhuur trekker gebiedsuitwerkingen Verstedelijkingstrategie | € 100.000 
• Coördinator huisvesting speciale doelgroepen | € 50.000 

Welke posten hebben nu geleid tot een afname van de stijging van de inwonerbijdrage voor 2023 dan in de 
concept-regionale agenda voorzien? Samengevat gaat het om de volgende activiteiten/projecten:

• Schrappen budget Bruisende Binnensteden, Krachtige Kernen (prioritering)
• Position Paper Logistiek (verlaging budgetten uit meerdere opgaven mogelijk door gebruik overschot 

2021)
• Verlaging budget (duurzame bouw) logistiek (prioritering)
• Verminderen budget MKB voor innovatiebijeenkomsten (fasering)
• Schrappen kosten aanjager Versnellingslokaties (reeds voldoende middelen)
• Verlaging budget ‘Dashbord’ (minder ambitie)
• Verlaging budget Toekomstverkenning 2120 (aanhaken bij provinciaal traject)

In de zienswijzenota zijn de keuzes nader toegelicht.

Conclusie 
Mede door de ontvangen zienswijzen op de ontwerp-regionale agenda 2023-2025 en de ervaringen 
van de afgelopen maanden leggen wij de gemeenten een gedegen regionale agenda voor. Een 
agenda met de gewenste looptijd van 2 jaar. Een groot aantal gemeenten hebben in hun zienswijze 
de intentie uitgesproken in te tekenen op alle vijf opgaven. Wat we willen bereiken, wat we gaan doen 
in 2023 en wat het kost is nu in beeld gebracht. Wij nodigen de gemeenten uit om in tekenen op basis 
van deze gedragen regionale agenda.
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Zienswijzenota concept-regionale agenda 2023-2025 & ontwerpbegroting 2023-2026 

Algemeen 

Opmerkingen 

 

Reactie 

Looptijd regionale agenda  

In (bijna) alle zienswijzen is het verzoek van de raadsleden opgenomen, veelal 

vastgelegd in een amendement, om de looptijd van de regionale agenda met één 

jaar te verkorten tot 2 jaar.  

 

Er bestaan geen bezwaren tegen de wijziging van de looptijd van de 

regionale agenda en vanaf 2024 te werken met een 4-jarige agenda.  

Hoogte inwonerbijdrage  

Alle gemeenten zijn in hun zienswijze ingegaan op de hoogte van de 

inwonerbijdrage per 2023. De zorgen over de opgenomen stijging van de 

inwonerbijdrage worden breed gedragen. Hier zijn grofweg twee reacties te 

onderscheiden: 

- Instemming met de hoogte van de inwonerbijdrage 2023. 
- Instemming met een aantal onderdelen van de voorgestelde verhoging met 

uitzondering van nieuwe activiteiten.  
 

In de zienswijzen worden verschillende bewoordingen gebruikt om de zorgen over 

de voorgestelde stijging van de inwonerbijdrage.  

 

Voor een aantal gemeenten is de stijging voor nieuw opgevoerde activiteiten om 

diverse redenen niet acceptabel. Gevraagd wordt om kritisch te kijken (door te 

schuiven, te prioriteren of te schrappen) naar de ambities en bijbehorende 

activiteiten en deze beter te onderbouwen in de regionale agenda. Uiterste 

terughoudendheid met de stijging van de inwonerbijdrage wordt noodzakelijk 

gevonden. Een aantal gemeenten accepteert de verhoging voor 2023, maar merkt 

op dat verdere verhoging niet op goedkeuring kan rekenen. 

 

Er ligt nu een regionale agenda 2023-2024 voor, die leidt tot een stijging 

van de inwonerbijdrage van € 0,65 t.o.v. 2022. In de memo “Onderbouwing 

inwonerbijdrage 2023’ wordt gedetailleerd ingegaan op de stijging. 

  

 2022 2023 

(april) 

voorstel 

(juli) 

Regiobureau 2,50 2,57 2,57 

Verbonden regio 1,30 1,51 1,49 

Productieve regio 0,73 0,97 0,94 

Circulaire regio 0,81 0,93 0,91 

Ontspannen regio 0,57 0,65 0,62 

Groene groeiregio 0,82 1,04 0,94 

 6,73 7,67 7,38 

 per inwoner 

 

T.o.v. van het concept dat in april 2022 is aangeboden aan het 

algemeen bestuur en de gemeenten is de inwonerbijdrage 

neerwaarts bijgesteld. Deze verlaging is vooral gevonden door 

kritisch te kijken binnen de opgaven en te prioriteren. De verhoging 
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Opmerkingen 

 

Reactie 

De verhoging als gevolg van indexatie, realistisch begroten en verplaatsing 

(‘intillen’) van kosten wordt door diverse gemeenten wel acceptabel gevonden.  

 

 

bestaat voor 50% uit indexatie en verplaatsing van kosten (‘intillen’) 

en voor 50% uit nieuwe of intensivering van activiteiten ten opzichte 

van 2022. 

 

In het vervolg van deze zienswijzenota wordt per opgave een concrete 

reactie gegeven op geuite zorgen over de hoogte van de inwonerbijdrage. 

 

Integrale afweging  

Door een aantal gemeenten, waaronder Beuningen en Heumen, wordt aandacht 

gevraagd voor de noodzaak tot een integrale afweging tussen de (inzet op) de 

opgaven. Een goede positionering van het algemeen bestuur wordt bepleit. 

 

 

De voorstellen voor de opgaven worden voorbereid in de Bestuurlijke 

Opgaveteams (BOT’s). De regionale agenda lijkt op een optelsom van de 

ambities in de opgaven. Het algemeen bestuur is aan het einde van het 

opbouwjaar 2021, na besluitvorming over vele juridisch en organisatorische 

thema’s, over haar rol binnen de samenwerking in gesprek gegaan. Dit 

gesprek is dit jaar voortgezet en recent nog gevoerd in het eerste 

(informele) overleg in de nieuwe bestuursperiode. Het algemeen bestuur 

ziet voor haar een rol in de integrale weging van de ambities en de integrale 

weging van de inzet (menskracht en middelen) die daarvoor nodig is.  

  

Inschrijven op de opgaven  

Door een aantal gemeenten is aangegeven dat zij (weer) voornemens zijn in te 

tekenen op de vijf opgaven (onder meer Arnhem, Druten, Rozendaal, Nijmegen, 

Renkum, Berg en Dal, Lingewaard en Zevenaar) waarbij door een aantal 

gemeenten is aangegeven dat bij de begrotingsbehandeling in het najaar 

duidelijkheid gegeven kan worden over de gevraagde inwonerbijdrage. Niet 

uitgesloten wordt dat gedwongen wordt te prioriteren.  

Mook en Middelaar heeft aangegeven wederom in te tekenen op de 2 opgaven 

(Verbonden regio en Groene groeiregio). 

 

 

 

Het is belangrijk dat alle gemeenten in de gelegenheid zijn deel te nemen 

aan de vijf opgaven. Onze gezamenlijke ambities breed worden 

onderschreven en er de overtuiging is dat binnen de opgaven de juiste 

projecten worden opgepakt. 

 

We sluiten onze ogen niet voor de lastige financiële situatie van 

gemeenten. Mede voor ons aanleiding om nog eens kritisch te kijken naar 

de opgaven in de regionale agenda. Brede deelname aan alle opgaven 

gedurende de looptijd van de regionale agenda is belangrijk voor 

succesvolle regionale samenwerking.  
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Verkrijgen van gelden van externe partijen  

Een aantal gemeenten moedigt de regio aan actief in te zetten op het verkrijgen van 

gelden van externe partijen (onder meer Lingewaard, Mook en Middellaar, 

Overbetuwe en Nijmegen) en voortvarend financiële afspraken te maken. Het 

verzoek is de consequenties daarvan ook in beeld te brengen (en te rapporteren). 

Het regiobureau en de opgaven zijn zeer zeker op zoek naar partners voor 

de uitvoering van de projecten. Naast menskracht voor de gezamenlijke 

opgaven wordt ook gekeken naar financiën.  

Met de provincie Gelderland en The Economic Board hebben wij een 

Bestuursakkoord gesloten en voeden we samen de Investeringsagenda. 

Met het Rijk zijn wij intensief in gesprek om niet alleen gebruik te maken 

van de Rijksfondsen maar ook om partnerschappen aan te gaan.  
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Verbonden regio 

Opmerkingen 

 

Reactie 

Bij de oprichting van de Groene Metropoolregio (GMR) is door veel gemeenten de 

wens uitgesproken om de kosten in de hand te houden. Vandaar het verzoek om de 

mogelijkheden te onderzoeken om de kosten die gemoeid zijn met intensivering van 

bestaande activiteiten of het opstarten van extra activiteiten te beperken door 

fasering, prioritering of schrappen van werkzaamheden. 

De begroting van de Verbonden regio is naar beneden bijgesteld van € 1,51 

naar € 1,49 per inwoner. Dit is gerealiseerd door op de bijdrage van de 

Verbonden regio voor logistiek een bezuiniging van € 20.000 door te voeren. 

Ook vanuit de Circulaire regio en de Productieve regio vindt een bezuiniging 

op logistiek plaats. Dat betekent een flinke vermindering op capaciteit voor dit 

onderwerp, maar dankzij het rekeningresultaat van 2021 kunnen we dit jaar 

wel starten.   

 

Vanuit Lingewaard wordt specifiek aandacht gevraagd voor 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. De voorbereiding van de OV-concessie zouden zij graag 

terugzien in de opgaveovereenkomst Verbonden regio. 

 

Hiervoor verwijzen wij naar pagina 14 en 15 van de regionale agenda. 

Door samen te werken aan deze opgave willen we bereiken dat over vijf jaar 

iedereen snel, comfortabel, veilig, schoon en betrouwbaar kan reizen. Hiervoor 

biedt de regio duurzame oplossingen voor een robuust en veilig wegennet, 

betrouwbaar spoor, (H)OV voor iedereen en een aantrekkelijk fietsnetwerk. Binnen 

deze opgave wordt nog de integrale visie op logistiek gemist, zoals deze is in 2021 

is beschreven in het position paper. Verzoek aan de GMR is om deze visie in de 

regionale agenda steviger door te vertalen. 

 

Hiervoor verwijzen wij naar pagina 11 van de regionale agenda. 

De regio is zeer ambitieus in haar doelstelling voor wat betreft mobiliteit. De 

opgaven zijn ook groot, gezien de verstedelijking en duurzaamheidsambities. 

Renkum herkent een aantal belangrijke speerpunten, zoals snelle fietsroutes, HOV-

lijnen en koppelkansen met de Ontspannen regio. Het is lastig voor hen om goed 

mee te draaien in de regio omdat lokaal (te) weinig beschikbare capaciteit is en we 

zaken moeten prioriteren, en anderzijds de regio veel vraagt. Het is daarom nodig 

voor Renkum om samen met de regio te prioriteren waar aan wordt bijgedragen 

(bestuurlijk en ambtelijk). 

Het lijkt ons goed om hierover op korte termijn een gesprek te voeren 

(bestuurlijk en ambtelijk).  Initiatief en voorbereiding van dit gesprek leggen 

wij bij uw gemeente neer, aangezien u het beste kunt aangeven waar inzet 

van uw gemeente wel of niet mogelijk is. 
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Productieve regio 

  

Opmerkingen 

 

Reactie 

Speerpunt Human Capital  

De toegevoegde waarde van de regio op human capital wordt niet voldoende gezien, 

vanwege de werkzaamheden van de arbeidsmarktregio’s. 

 

Het is zeker niet de bedoeling om werk dubbel te doen. Wij benaderen 

Human Capital vanuit werkgeversoogpunt, de arbeidsmarktregio’s vanuit de 

sociale/werknemerskant. De arbeidsmarktregio’s zijn goed aangesloten op 

de Human Capital Agenda en ook bij het Human Capital Akkoord, waar we 

nu mee aan de slag gaan. Een van de werktafels hiervoor is zelfs specifiek 

ingericht voor (en door) de arbeidsmarktregio’s.  

 

Verzoek om in de Human Capital Agenda (HCA) meer aandacht te hebben voor korte 

termijn acties. 

 

 

In de Human Capital Agenda hebben we de koers neergezet, de langere 

termijnvisie. In het Human Capital Akkoord en de uitvoering daarvan ligt het 

accent op projecten die bijdragen aan de doelen. Soms zijn dat lange 

termijn projecten maar er wordt ook expliciet ingezet op korte termijn 

resultaten en korte termijn projecten. 

 

Het accent op meer werkgelegenheid botst met de tekorten die we nu zien op de 

arbeidsmarkt.  

Meer werkgelegenheid is juist gericht op die sectoren waarin we kansrijk 

zijn en die bijdragen aan onze maatschappelijk opgaven. In sommige 

sectoren verdwijnen banen en sommige banen gaan er anders uitzien, 

bijvoorbeeld door digitalisering. Het gaat erom dat de arbeidsmarkt goed 

aansluit op de banen die we nodig hebben. Met het bouwen van 60.000 

woningen extra moeten ook banen gecreëerd worden om te voorkomen dat 

er een enorme pendel ontstaat. Met het programma binnen de Human 

Capital Agenda proberen we e.e.a. op elkaar af te stemmen. In de regionale 

agenda staat dan ook: Werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt 

waarbij vraag en aanbod goed op elkaar aansluit, zodat de (economische) 

potentie van de regio beter wordt benut. 
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Speerpunt Human Capital  

De MKB Deal loopt tot 2023, dit zien we niet terug in de regionale agenda.  

 

Dit wordt toegevoegd. 

 

Graag de samenwerking met RvN@ opzoeken en benoemen. RvN@ is op dit moment al een belangrijke samenwerkingspartner op 

verschillende vlakken (o.a. innovatie, MKB, circulair, arbeidsmarkt). We 

gaan RvN@ als partner expliciet opnemen in de definitieve regionale 

agenda. 

 

Speerpunt (inter)nationale clusters  

Focus voor de topsectoren is begrijpelijk maar beperk dit tot lobby en innovatie; nu 

wordt dit doorgetrokken naar hele economische domein. 

 

 

In de Human Capital Agenda ligt de focus op de topsectoren, maar 

daarnaast is er aandacht voor logistiek waar ook een tekort aan 

arbeidsplaatsen is. Binnen het speerpunt MKB leggen we juist het accent 

op het brede ondernemerschap en het brede MKB. Ook in het traject 

Economie van de Toekomst erkennen we het belang van het brede MKB en 

krijgt dit specifieke aandacht 

 

Speerpunt Logistiek  

Duurzame logistiek goed borgen onder de Productieve regio vanwege de 

economische waarde voor burgers en bedrijven 

 

Dat doen we door ‘Logistiek’ bestuurlijk onder de Productieve regio te 

positioneren. Zo houden we goed de verbinding met wat belangrijk is voor 

onze economie en voor onze ondernemers. Dit jaar gaat een kwartiermaker 

logistiek aan de slag om dit organisatorisch goed te regelen.  

 

Speerpunt Duurzame Werklocaties  

Het is belangrijk dat er ruimte blijft voor werken en efficiënt ruimtegebruik. Dit moet 

meegenomen worden in het  Regionaal Programma Werklocaties (RPW). 

 

Deze belangen herkennen wij ook. Naast ruimte voor o.a. woningbouw en 

de energietransitie, is het belangrijk ruimte op werklocaties te behouden om 

te ondernemen. Uit het traject Economie van de Toekomst, waar we op dit 

moment mee bezig zijn, vloeit de ruimtevraag voor economie op de langere 

termijn voort. Deze ruimtebehoefte nemen we mee in het Regionaal 

Programma Werklocaties.  

In het RPW zetten wij ook expliciet in of efficiënt en duurzaam 

ruimtegebruik. 
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Speerpunt Duurzame Werklocaties  

Neem PDV en grootschalige detailhandel ook mee in de heroverwegingen in het 

RPW vanwege de vele ontwikkelingen. 

Naast bedrijventerreinen zijn ook grootschalige detailhandel/PDV en kantoren 

een vast onderdeel van het RPW. In de monitoring en herijking van het RPW 

hebben deze onderwerpen een vaste plek. Nieuwe trends en ontwikkelingen 

nemen we hierbij mee. 

 

Voor wat betreft flitsbezorgers de tekst aanpassen in ‘bezorging in minuten’ 

 

Dit is in de regionale agenda aangepast. 

Financieel  

Enkele verzoeken worden gedaan om iets te doen aan de kostenstijging per 

inwoner.  

 

De begroting is naar beneden bijgesteld van € 0,97 naar € 0,94 per inwoner. 

Dit is gedaan door: 

- Op de bijdrage van de productieve regio aan logistiek te bezuinigen 
met € 10.000. Ook vanuit de Circulaire regio en de Verbonden regio 
vindt een bezuiniging op logistiek plaats. Dat betekent een flinke 
vermindering op capaciteit voor dit onderwerp volgend jaar, maar 
dankzij het rekeningresultaat kunnen we dit jaar wel starten.  

- Door te bezuinigen op MKB (innovatiebijeenkomsten) met € 15.000. 
We gaan daarbij niet meer voor een of meerdere GMR-
bijeenkomsten om innovatie te stimuleren maar zoeken nog 
nadrukkelijker hierin de samenwerking met/de aansluiting bij andere 
partijen.  
 

Ga met de provincie in gesprek over cofinanciering voor human capital, logistiek en 

werklocaties.  

 

We werken op deze onderwerpen nauw samen met de provincie. De 

provincie investeert flink in logistiek met 3,5 miljoen project- en procesgeld op 

duurzame logistiek. Ook draagt de provincie actief bij aan de Human Capital 

Agenda en het Human Capital Akkoord.  

Naast de subsidieverlening voor duurzame werklocaties is de provincie 

bereid € 30.000 te investeren in vergroening van werklocaties, waar we 

gezamenlijk vanaf 2023 actief mee aan de slag gaan. 

 

Verzoek om de relatie te leggen tussen economie en brede welvaart. 

 

Deze relatie is belangrijk en leggen we concreet via het traject Economie van 

de Toekomst, maar ook in de Regio Deal die we met het Rijk willen sluiten.  
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Circulaire regio 

Opmerkingen 

 

Reactie 

Speerpunt circulaire bouw en infrastructuur   

Het is wenselijk dat het uitvoeringsprogramma ‘Duurzaam GWW’ goed 

geëvalueerd wordt en al dan niet voortgezet wordt. Dit is niet direct terug te 

vinden onder ‘wat gaan we daarvoor doen’.  

 

Wij delen de wenselijkheid van een goede evaluatie van het 

uitvoeringsprogramma Circulaire Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). Deze 

evaluatie wordt in 2022 uitgevoerd. Dat kan leiden tot een herijking van het 

programma. De inzet op dit thema staat bestuurlijk niet ter discussie. 

 

Met uitzondering van de circulaire impactladder en het aantrekken van de 

projectmanager conceptueel en circulair bouwen, zijn de actiepunten wel erg 

passief. ‘Kennis delen’, ‘verbinden’ en ‘faciliteren’ wordt veel genoemd, maar wat 

dit praktisch betekent wordt niet uitgewerkt. Willen we niet juist ook samen 

kennis ‘genereren’, bijvoorbeeld door onderzoek te laten doen en regionaal 

circulaire criteria voor inkoop/aanbestedingen en de woningbouw af te 

stemmen? 

 

De praktische betekenis van ‘kennis delen, ‘verbinden’ en ‘faciliteren’ krijgt o.a. 

uitwerking in het bestedingsplan. Kennis ‘genereren’ is hier onderdeel van. De 

ontwikkeling van regionale (verplichte) criteria voor inkoop/aanbesteding van 

woningbouw voorzien we op dit moment nog niet, mede gezien het nog 

betrekkelijk experimentele stadium van de circulaire impactladder. 

 

Een aantal van de concrete actiepunten, zoals de inzet van een projectmanager 

op conceptueel en circulair bouwen zijn al gepland voor 2022, en niet voor 2023-

2025. Wat er in 2023-2025 gaat gebeuren is nog niet echt uitgewerkt. 

We hebben de doelstelling geformuleerd dat we met partners een regionaal 

ecosysteem ontwikkelen, waarbij het hergebruik van bouwmaterialen en 

grondstoffen gebruikelijk is. Om deze doelstelling te verwezenlijken, verwachten 

we dat ook in de jaren 2023-2025 inzet van een projectmanager nodig blijft als 

aanjager van dit regionale ecosysteem. Mede afhankelijk van het krijgen van 

aanvullende financiering van het Rijk (Regio Deal) kunnen we de inzet verder 

aanscherpen. 

 

Speerpunt circulaire economie   

De eerste twee doelen (zes productieketens circulair maken, en alle gemeenten 

kopen circulair in) zijn wel behoorlijk stevig en in lijn met de doelen van Arnhem. 

Echter, de genoemde activiteiten lijken niet echt te leiden tot het bereiken van 

deze doelen. Kan de regio als organisatie er wel voor zorgen dat de hele keten 

voor zonnepanelen circulair wordt? We kunnen er hooguit aan bijdragen. De 

acties die hieraan gekoppeld zijn (het vergroten van het inzicht in 

grondstofstromen en het ontwikkelen van grondstoffenhubs) leiden niet persé tot 

De geformuleerde algemene doelen bij het speerpunt moeten gezien worden als 

doelen, waar we samen met onze partners (onderwijs, bedrijven inwoners) naar 

streven. Vervolgens formuleren we, wat we zien als onze rol om bij te dragen 

aan de totstandkoming van deze doelen. De constatering dat de bijdrage van 

GMR niet automatisch leidt tot verwezenlijking van de doelen is dus juist. We 

werken hieraan samen met onze partners.  
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Opmerkingen 

 

Reactie 

een geheel circulaire keten. Het is eigenlijk ook nog de vraag of voor al de 

genoemde product/materiaalstromen wel echt hubs nodig zijn. Is dat niet deel 

van het onderzoek dat nu door Royal HaskoningDHV wordt uitgevoerd? 

Aan welke zes grondstoffenhubs we prioriteit geven, is inderdaad onderdeel van 

het onderzoek dat RoyalHaskoningDHV nu uitvoert. De genoemde zes hubs 

kunnen inderdaad nog wijzigen. De tekst in de regionale agenda is hierop 

aangepast. 

 

Het actiepunt over gedragsbeïnvloeding komt een beetje uit het niets. Hoe 

draagt dat bij aan de genoemde doelen? Ook dit is vrij passief geformuleerd: het 

‘delen’ van landelijke of projectgebonden programma’s.  

 

 

We verwachten dat de inzet van o.a. het Rijk en de provincie op circulariteit ook 

voor de doelgroep inwoners groter wordt. We kiezen als GMR voor een zeer 

lichte inzet hierop, door alleen informatie te delen wanneer dit zinvol is. 

 

 

De financiële verantwoording is weinig gedetailleerd. Een nadere detaillering 

naar specifieke activiteiten zou wenselijk zijn, ook in relatie tot de extra bijdrage 

die vanuit de gemeenten gevraagd wordt. 

In de loop van dit jaar volgt een bestedingsplan. Daarin gaan we gedetailleerder 

in op financiële consequenties van onze deelactiviteiten. Bij dit speerpunt is 

overigens alleen sprake van indexatie. 

 

Speerpunt water en klimaatadaptatie  

De activiteiten sluiten goed aan bij de prioriteiten die we zelf hebben gesteld met 

betrekking tot klimaatadaptatie; zowel in onze eigen strategie als de RAS en zijn 

wat ons betreft ook de belangrijkste focuspunten voor nu in de regio. Komende 

jaren kunnen zich andere thema’s aandienen waarvoor we dan moeten bekijken 

of we die ook regionaal kunnen oppakken. 

 

Geen opmerkingen. 

Met name binnen de speerpunten duurzame energie en circulaire bouw en 

infrastructuur bewijst de regio het verschil voor Renkum te kunnen maken. 

Tegelijkertijd is Renkum nog aan het uitvinden welke bijdrage de speerpunten 

water en klimaatadaptatie en circulaire economie voor de gemeente kan leveren. 

Het thema klimaatadaptatie wordt namelijk vooral via een andere werkregio 

vormgegeven en het thema circulaire economie is binnen de eigen organisatie 

nog onderbelicht. De suggestie die Renkum wil meegeven is om hier scherp op 

te zijn en vooral te kijken hoe de regio hier voor Renkum het verschil kan maken.  

 

We hopen dat elk speerpunt in meer of mindere mate bijdraagt aan doelen van 

zoveel mogelijk individuele gemeenten. Als voorbeeld denken we dat Renkum 

binnen het speerpunt grondstoffen en ketens zou kunnen profiteren van een 

platform voor circulair inkopen. Daarnaast kunnen bedrijven in Renkum 

bijdragen en baat hebben van circulaire initiatieven en projecten. Ook een thema 

als klimaatbestendig bouwen kan voor Renkum het verschil maken. 
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Opmerkingen 

 

Reactie 

Speerpunt energietransitie   

Het is belangrijk voor Arnhem dat de samenwerking op deze projecten wordt 

voortgezet. Arnhem is voor het behalen van haar energie/CO2-doelstellingen 

sterk afhankelijk van de regiogemeenten. Ook hebben de projecten die worden 

gestart op het gebied van energieopslag, expertisecentrum voor bedrijven en 

monitoring een meerwaarde voor Arnhem. 

 

Geen opmerkingen. 

 

In de regionale agenda zou op pagina’s 43 en 57 nadrukkelijker aandacht 

moeten worden besteed aan de koppeling en koppelkansen tussen de 

Regionale Energietransitie (RES) en Groene groeiregio/verstedelijkings-

strategie. Dé uitdaging voor de komende jaren zit in het zo goed mogelijk 

benutten van de schaarse ruimte in onze regio, met aandacht voor alle 

belangen. Dit is ook een duidelijk aandachtspunt in de uitvoering. 

 

We delen de opmerking dat een goede verbinding tussen de RES en Groene 

groei/verstedelijking essentieel is en dat we schaarse ruimte zo goed mogelijk 

moeten zien te benutten, met aandacht voor alle belangen. Bij het opstellen van 

het PlanMER en gebiedsuitwerkingen komen deze aspecten zeker aan de orde. 

 

 

De agenda en begroting zijn herkenbaar en logisch. Wel zou het goed zijn om 

op pagina 69 al duidelijk aan te geven dat eventuele kosten voor de RES vanaf 

2023 nog niet zijn begroot in de inwonersbijdrage van € 0,93 voor de Circulaire 

regio. Bijvoorbeeld met een voetnoot bij het bedrag € 0,93. En dat dit als gevolg 

kan hebben dat ook in 2023 een incidentele bijdrage gevraagd wordt van alle 

deelnemende gemeenten, afhankelijk van de middelen die het Rijk aan de regio 

beschikbaar gaat stellen. Dit is ook gebeurd in 2022. Pas in paragraaf 11.2 

wordt hier aandacht aan besteed, dat is laat in het stuk. En graag ook in 11.2.3 

deze notie opnemen. 

 

We voegen een opmerking hierover toe in de toelichting van paragraaf 11. 

 

De ontwikkelingen binnen Next Garden Energy zijn niet alleen voor Lingewaard 

interessant, maar voor de hele regio. Ervaringen die Lingewaard opdoet, kan de 

gemeente naar andere plekken uitrollen. 

Wij vinden de ontwikkelingen rondom Next Garden Energy zeer interessant en 

de moeite waard om te volgen. Waar mogelijk ondersteunen we het initiatief en 

dragen we bij aan verbindingen met andere vergelijkbare initiatieven. 

 

Voor 2023 is op dit moment onvoldoende bestuurlijk draagvlak in de regio om de 

RES mee te nemen in de begroting van de GMR, omdat nog niet bekend is of en 

hoeveel het rijk gaat bijdragen. We roepen de GMR op om de uitvoering van de 

RES structureel te organiseren en te verankeren in de begroting. De nu 

We ondersteunen de wens om de uitvoering van de RES structureel te 

organiseren en te verankeren in de begroting. Dit bleek bestuurlijk echter nog 

niet haalbaar. Ook voor 2023 e.v. is de rijksbijdrage voor RES-taken nog niet 

vastgesteld. Dat maakt het begroten van de uitvoering van RES-taken bijzonder 
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Opmerkingen 

 

Reactie 

voorgestelde kostenverhogingen zijn te verklaren in het licht van de fase waarin 

de GMR zich nu bevindt. Na een periode van verkenning en opstart gaat de 

uitvoering van de opgaven nu echt vorm krijgen en daarvoor zijn middelen nodig. 

Echter, deze budgetuitzetting is niet vanzelfsprekend. Wij zullen blijven 

aandringen op het binnen de kaders houden van de begrotingen van de GMR. 

 

Het contractmanagement voor gas en elektriciteit wordt uitgevoerd door de 

GMR. Vanaf 2023 worden de kosten hiervoor niet meer apart verrekend, maar 

meegenomen in de begroting. Dit verklaart voor een belangrijk deel de stijging 

van de kosten voor deze opgave. Wij kunnen hiermee instemmen. Daarbij geldt 

als kanttekening dat de daadwerkelijke kosten afhankelijk zijn van de uitkomst 

van de aanbesteding van gas en de ambities die hieruit voortkomen. 

 

ingewikkeld. We blijven bij het Rijk pleiten voor structurele financiering en liefst 

op een zodanig niveau dat een extra bijdrage van gemeenten niet nodig is. 

 

 

 

 

De kosten voor het contractmanagement voor gas en elektriciteit wordt vanaf 

2023 volledig in de begroting van GMR opgenomen. De daadwerkelijke kosten 

van de inkoop van gas en elektriciteit zijn inderdaad afhankelijk van de uitkomst 

van de aanbesteding van gas.  

We merken op dat deze kosten niet via GMR worden doorberekend, maar 

rechtstreeks door de leverancier aan individuele gemeenten. 

 

Een aantal gemeenten plaatst opmerkingen over hoge ambities en heeft 

bezwaren tegen een hogere inwonerbijdrage waar het gaat om nieuwe ambities.  

We hebben hier nog eens goed naar gekeken. Binnen deze opgave hebben we 

in 2023 e.v. extra budget geclaimd voor (duurzame bouw-) logistiek. We hebben 

op dit punt de inzet voor 2023 e.v. verlaagd met € 10.000. Dat betekent een 

beperktere inzet voor dit thema, waardoor resultaten deels later worden 

gerealiseerd. Ook de opgaven Productieve en Verbonden regio voeren 

verlagingen door. Voor de opgave Circulaire regio betekent dit een verlaging van 

de inwonerbijdrage met afgerond € 0,02. 
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Ontspannen regio 

Opmerkingen 

 

Reactie 

Over het speerpunt Bruisende Binnensteden en krachtige kernen zijn een aantal 

opmerkingen gemaakt, zoals: 

- Wat is de rol en bijdrage van de regio hierbinnen, ook in relatie tot de 
beperkte begrote middelen (Arnhem)? 

- Heb aandacht voor de brede blik op ontwikkelingen in deze tijd (Arnhem). 
- Heb aandacht voor samenhang van dit speerpunt met Productieve regio 

(Arnhem). 

- Koppel concrete voorbeelden aan het streven om het netwerk van 
voorzieningen in de regio te versterken (Lingewaard). 

- Heb aandacht voor de kleine kernen problematiek (Lingewaard). 
 

Daarnaast zien we voor dit speerpunt een relatie met de oproep van de gemeente 

Rozendaal om ook een stopstrategie te hanteren, als blijkt dat bepaalde 

onderwerpen zich minder lenen voor een regionale aanpak.  

Wij herkennen de opmerkingen die door de betreffende gemeenten zijn 

gemaakt. Het is zoeken naar de rol die de regio hierbinnen kan spelen en 

naar concrete voorbeelden over hoe we hier als regio een bijdrage aan 

kunnen leveren. Dit jaar moet dit duidelijk worden, dankzij de analyse en het 

toekomstbeeld die we met elkaar maken.  

 

Wij leggen op basis hiervan eind 2022/begin 2023 expliciet de beslissing voor 

of dit speerpunt in deze vorm blijft bestaan. Daarbij nemen we nadrukkelijk de 

mogelijkheid mee dat we niet doorgaan met dit speerpunt in regionaal 

verband en/of dat (een deel van) de uitvoering van dit speerpunt bij de 

Productieve regio komt te liggen. In de tekst voor dit speerpunt hebben we dit 

in de regionale agenda aangescherpt.  

 

Omdat dit speerpunt nog met zoveel onzekerheid is omkleed, stellen wij voor 

de begroting voor dit speerpunt te wijzigen en hiervoor geen budget op te 

nemen, behalve de inzet van de algemene middelen voor de opgave 

(opgavemanager, ondersteuner en algemene (communicatie)middelen). Als 

mocht blijken dat voor de rol die de regio gaat vervullen binnen dit speerpunt 

alsnog meer middelen nodig zijn, zoeken we deze binnen de huidige 

begroting en extern.   

 

Kom met een position paper agrarische sector om de rol en positie van de regio ten 

aanzien van deze sector te verkennen en bepalen (gemeente Montferland). 

In de concept-regionale agenda was al opgenomen dat we, binnen het 

speerpunt Groen-blauw raamwerk aandacht besteden aan de landbouw: 

“Want we verwachten dat we dat nodig hebben om het groen en blauw te 

versterken. Samen met de opgaven Groene groeiregio en Circulaire regio 

verkennen we hoe we onze regionale rol ten aanzien van de transitie van de 

landbouw zien en vormgeven.” We hebben hier nu aan toegevoegd dat we 

dit ook samen doen met de Productieve regio. In de programma’s van 

Groene groeiregio, Circulaire regio en Productieve regio is dit nu ook 

opgenomen. 
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Opmerkingen 

 

Reactie 

Opmerkingen over financiën en begroting en verhoging van de inwonerbijdrage. 

 

 

 

De begroting is naar beneden bijgesteld van € 0,65 naar € 0,63 cent per 

inwoner. Dit is gedaan door het al beperkte budget voor ‘Bruisende 

binnensteden, krachtige kernen’ dat was begroot, te schrappen (zie punt 

hierboven). 

 

Hiermee is de inwonerbijdrage voor Ontspannen regio 0,06 cent hoger dan in 

2022. Deze kostenstijging is, naast inflatiecorrectie, toe te schrijven aan het 

feit dat Ontspannen regio een relatief nieuwe opgave in regionaal verband is. 

In 2022 hebben we daarom vooral geïnvesteerd in het concreet maken van 

onze plannen. Deze willen we tot uitvoering brengen. Dat vraagt extra inzet.  

 

Tekstueel: 

- Consequent gebruik van benaming speerpunt cultuur in de tekst. 

- Diverse tekstuele suggesties ambtelijk. 
- Verbeteringen van tekstuele onjuistheden of onduidelijkheden. 

 

Diverse tekstuele suggesties in de zienswijze of ambtelijk gedaan, zijn 

verwerkt en tekstuele onjuistheden in de vorige versie van de regionale 

agenda zijn verbeterd.  
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Groene groeiregio 

Opmerkingen 

 

Reactie 

Opgemerkt wordt of er niet te veel doelstellingen en ambities zijn geformuleerd, 

waardoor de doelstellingen uit de opgaveovereenkomst in gevaar komen. Zoeken 

naar de juiste balans. 

De geformuleerde doelstellingen en ambities passen alle binnen de 

opgaveovereenkomst. Ze vloeien voort uit de afspraken uit de Woondeal of 

betreffen de verstedelijkingsopgave. De Groene groeiregio is een integrerende 

opgave en bedoeld om in de vele ambities in de ruimte (energie, wonen, 

mobiliteit, economie etc.) een coördinerende rol te spelen en zodoende een 

balans te vinden in de ambities.  

 

Bewaken van het aspect ‘’groen’’ in de opgave Groene groeiregio. Niet te veel 

economisch groei gedreven maar het belang van ‘’groen-blauw’’ voldoende hoog 

op de agenda. 

Op dit moment zien wij overal dat er grenzen aan de (economische) groei 

zitten, denk aan arbeids- en energietekorten. We willen ook niet groeien om 

het groeien, maar wel woningen toevoegen op plekken die bijdragen aan onze 

groene leefomgeving; en investeringen aantrekken die groene gebieden 

versterken. Om deze reden is ook heel expliciet het motto ''meer landschap, 

meer stad' gekozen, als leidend principe van de toekomstige verstedelijking. 

En om deze reden is ook samen met de Ontspannen regio een onderzoek 

naar het groen-blauwe raamwerk gedaan, die de kansen voor versterking van 

deze structuren in beeld brengt zodat we dit ook goed kunnen meenemen in 

de gebiedsuitwerkingen en het Verstedelijkingsakkoord met het Rijk. 

 

Wij werken samen met de Productieve regio aan het onderzoek Economie van 

de toekomst waarin we kijken naar de ontwikkeling van de economie. Daarbij 

wordt ook nadrukkelijk gekeken naar ‘duurzame en toekomstbestendige’ groei.  

 

Hoop dat gebiedsuitwerkingen concrete resultaten opleveren. De gebiedsuitwerkingen gaan verschillende concrete resultaten opleveren. 

• De gebiedsuitwerkingen zijn opgestart om de (abstracte) principes 

concreet te vertalen naar gebieden. Zodat we ook dilemma's in beeld 

krijgen rondom schaarse ruimte en vele ambities. In het najaar 

besluiten de raden over de onderzoeksagenda van de 

gebiedsuitwerkingen, de thema's waarop gemeenten de komende 

jaren gaan samenwerken op het gebied van ruimtelijke ordening. 
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Opmerkingen 

 

Reactie 

Daarnaast komen er uit de gebiedsuitwerkingen diverse kansen of 

projecten die we nu al kunnen agenderen bij het Rijk en de Provincie. 

• Het te sluiten Akkoord in november en de mogelijke 

(Rijks)investeringen die dit met zich mee gaan brengen. 

• Bij een positief besluit door de gemeenteraden in het najaar is een 

volgende stap om de gebiedsuitwerkingen verder vorm te geven door 

meer samen te werken op ruimtelijke ontwikkeling. Met de thema's aan 

de slag gaan en keuzes en dilemma's in beeld brengen en dit op 

elkaar afstemmen. 

 

Het is ook aan de gemeenten zelf om de gebiedsuitwerkingen concrete 

resultaten op te laten leveren. Als GMR faciliteren wij het proces om in 

gebieden af te stemmen over toekomstige ruimtelijke ontwikkeling, het wordt 

getrokken door de betreffende gemeenten in het gebied. 

 

Opmerkingen over financiën en begroting en verhoging van de inwonerbijdrage. 

Waaronder bijdragen van derden die nog onzeker zijn en die niet mogen leiden tot 

hogere kosten voor de gemeenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De begroting is naar beneden bijgesteld van € 1,04 naar € 0,94 cent per 

inwoner.  

 

Versnellingen woningbouw   

De kosten voor de aanjager versnellingslocaties hebben we geschrapt. 

Hiervoor hebben we budget begroot voor de Flexpool (€ 500.000), die ook als 

doel heeft om versnellingslocaties aan te jagen. En we hebben daarnaast een 

programmamanager Woondeal, een opgavenmanager en twee 

speerpuntcoördinatoren versnellingen die ook als taak hebben om gemeenten 

te helpen met versnellen. 

 

Onderdeel ruimtelijke integratie opgaven 

De geraamde kosten voor het maken van een zogenaamd dashboard, die 

ruimtelijke claims inzichtelijk moeten maken, is verlaagd. Net als budget voor 

de doorontwikkeling van de toekomstverkenning GMR 2120. Hiermee kunnen 

wij de doelstellingen uit de opgaveovereenkomst nog steeds realiseren, maar 

op een minder ambitieus niveau. Met de toekomstverkenning haken we aan op 
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Opmerkingen 

 

Reactie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadere duiding extra kosten gebiedstrekkers en huisvesting speciale 

doelgroepen. 

 

 

een groot onderzoek van de provincie waardoor we aan dit onderzoek minder 

budget kwijt zijn dan vooraf was begroot. 

 

Uitwerken Verstedelijkingsstrategie ANF 

Voor het uitwerken van de Verstedelijkingsstrategie ANF is meer budget 

geraamd om de gebiedsuitwerkingen in de deelgebieden te ondersteunen met 

mogelijk extern advies (€ 60.000) om een verdere professionalisering slag te 

maken.  

 

Dit alles opgeteld maakt dat de gevraagde inwonerbijdrage daalt van € 1,04 

naar € 0,94. 

We gaan daarbij vanuit dat we ook inkomsten in 2023 krijgen van het Rijk 

(Woondeal) en de provincie (Woondeal en integratie opgaven). 

Bij het eventueel niet verkrijgen van deze externe financiële middelen 

schrappen we activiteiten en vragen we dus geen extra bijdrage aan de 

deelnemende gemeenten. 

 

Nadere duiding extra kosten gebiedstrekkers en huisvesting speciale 

doelgroepen 

In 2023 willen we de gebiedsuitwerkingen verder ter hand nemen en de 

samenwerking tussen gemeenten op RO-vlak intensiveren. Daar hoort ook bij 

dat de gemeenten die een ambtelijk gebiedstrekker leveren daarvoor 

gecompenseerd worden. Daarom is in de begroting Groene groeiregio budget 

gereserveerd om dit te doen. In 2022 hebben de gebiedstrekkers dit ‘’gratis’’ 

gedaan, wat eigenlijk niet past bij de afspraken binnen de GMR. 

 

Huisvesting bijzondere doelgroepen/ouderen wonen en zorg 

De woningmarkt is krap en we merken dat de huisvesting voor bijzondere 

doelgroepen, zoals ouderen en zorgbehoeftigen moeilijk aan bod komen. 

Afspraak uit de Woondeal is het aanjagen van de realisatie woonzorgvormen. 

Daarvoor willen wij een regionaal regisseur inzetten die in het netwerk van 

gemeenten, woningcorporaties, bouwers/ ontwikkelaars, zorgorganisaties 
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Opmerkingen 

 

Reactie 

woonzorgprojecten aanjaagt en brengt ervaringen uit deze projecten verder en 

borgt de uitrol hiervan. De regisseur gaat concreet met kansrijke woonzorg 

initiatieven in de regio aan de slag. Bovendien verkent deze regisseur op welke 

manier samenwerking rond de huisvesting van bijzondere doelgroepen in de 

regio vorm kan krijgen.  

 

 



10.1 Zienswijzen concept-Regionale agenda 2023-2025 en ontwerpbegroting 2023-2026 

1 1 - Gemeente Arnhem 





















1 2 - Gemeente Berg en Dal 
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Geachte voorzitter en leden van het Algemeen Bestuur, 
 
Op 13 april 2022 ontvingen wij van u de concept jaarstukken 2021 van de GMR en de 
concept regionale agenda 2023-2025 en de begroting 2023-2026 van de GMR. 
 
U heeft ons gevraagd hierover onze zienswijze kenbaar te maken voor 24 juni 2022. Met 
deze brief voldoen wij aan dit verzoek. 
 
Onze gemeenteraad heeft op 23 juni 2022 met deze zienswijze ingestemd. 
 
Wij geven u over de regionale agenda en begroting een aantal opmerkingen mee waarvan 
wij u vragen deze te betrekken bij het opstellen van de definitieve stukken. In deze brief 
lichten wij dit toe. De specifieke opmerkingen per opgave vindt u in de bijlage behorend bij 
deze brief.  
Wij spreken hierbij de intentie uit om wederom in te tekenen op alle vijf de opgaven. Wel is 
daarbij door onze raad uitgesproken dat er op dit moment draagvlak is voor een looptijd van 
de in het najaar te ondertekenen opgaveovereenkomsten van twee jaar, in plaats van de 
door u voorgestelde drie jaar. 
Bij ons definitieve besluit hierover in het najaar zullen we daarnaast uiteraard de wijze 
waarop op deze zienswijze zal worden gereageerd betrekken bij onze afwegingen.  
 
Concept jaarverslag 2021 GMR 
Wij hebben kennisgenomen van de jaarstukken 2021 van de GMR en vastgesteld dat u 
zowel in de opbouw van de organisatie als bij de vijf regionale opgaven goede resultaten 
heeft geboekt in het eerste jaar, ondanks het feit dat gewerkt is met een beperkte begroting, 
waarin nog geen opgavengelden waren verwerkt. Wij stellen het op prijs dat u, naast de 
verantwoording van de begrote activiteiten die vooral de organisatie betroffen, ook een korte 
inhoudelijke terugblik heeft opgenomen in uw jaarverslag. 
 
U geeft aan dat de jaarrekening 2021 een positief resultaat heeft van € 331.012. In de 
jaarrekening heeft u hierbij het volgende voorstel opgenomen: 
- algemene reserve verhogen met € 100.000 (conform art.31, lid 8 GR) 
- vormen van een bestemmingsreserve € 231.012 voor verder inrichten regiobureau en 
versneld uitvoeren van de volgende activiteiten: 
- Position paper Logistiek  
- Groen/blauw raamwerk 
- Kwartier maken circulair bouwen 
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In het memo Onderbouwing rekening overschot licht u dit voorstel nader toe. 
 
Wij gaan – bij wijze van uitzondering - akkoord met dit voorstel. Vanwege het belang dat wij 
hechten aan het budgetrecht van de raad, verzoeken wij u evenwel om in het vervolg 
conform artikel 31, lid 8 van de GR een eventueel batig saldo naar rato terug te storten aan 
de deelnemende gemeenten.       
 
Concept regionale agenda 2023-2025 en conceptbegroting 2023-2026 GMR 
We hebben kennisgenomen van de concept regionale agenda en begroting van de Groene 
Metropoolregio. In deze zienswijze geven wij eerst een beperkt aantal algemene punten aan. 
Daarna gaan wij per opgave nog op een aantal punten specifiek in. 
 
Meerjarig, ambitie helder beschreven, agenda bouwt voort op 2022 
We zijn blij dat deze regionale agenda- en begroting nu meerjarig van karakter is. Veel 
opgaven en activiteiten hebben een langere looptijd en vragen op inhoud en qua kosten om 
een langjarige planning. Ook voor de partners met wie wordt samengewerkt en met het oog 
op externe financiering is dit van belang. Zoals hierboven al aangegeven is er bij onze raad 
op dit moment draagvlak voor een looptijd van opgaveovereenkomsten van vooralsnog twee 
jaar, in plaats van de door u voorgestelde drie jaar. U heeft hierover aangegeven dat dit geen 
problemen oplevert. 
 
Ten aanzien van de kostenverhoging opgaven vragen wij u om activiteiten welke gezien 
kunnen worden als stijging van ambitie, te prioriteren en/of door te schuiven of te schrappen 
De opgavenbegroting laat een flinke kostenstijging zien. U verklaart dit deels uit indexering, 
deels uit het verplaatsen van middelen naar de regionale begroting die we als 
regiogemeenten al langs andere weg of op andere wijze besteden. Voor een substantieel 
deel is er echter ook sprake van intensivering van bestaande activiteiten of het starten van 
nieuwe – niet eerder geplande – activiteiten. Dit betitelen wij als stijging van ambitie 
In het bijgevoegd document ‘Onderbouwing ontwikkeling inwonersbijdrage 2023’ heeft u dit 
op een rij gezet. U geeft hierin aan dat de huidige ‘uitzetting’ van de begroting ook te wijten is 
aan de opstartperiode van de GMR en dat er nu meer zicht is op wat feitelijk nodig is om de 
speerpunten en activiteiten te kunnen waarmaken en er dus inzichtelijker begroot kan 
worden.   
Verder kondigt u in uw aanbiedingsbrief bij de regionale agenda en begroting een 
bestedingsplan aan voor medio september, waarin per opgave de activiteiten, kosten en te 
behalen resultaten voor het komende jaar meer in detail beschreven zullen worden.  
 
Wij merken hierover het volgende op: 

 We vinden het onwenselijk om de regionale begroting en - activiteiten jaarlijks te laten 
groeien, tengevolge van stijging van ambitie. De meerjarenbegroting is wat ons betreft 
taakstellend. 

 Wij gaan akkoord met de stijging van de inwonerbijdrage aan de opgaven voor zover 
deze het gevolg is van: 

o Indexering conform BRN-norm 
o De verplaatsing van activiteiten naar de regionale opgaven voor zover we deze 

activiteiten nu op een andere plek of op andere wijze uitvoeren 
o Realistisch begroten, waarbij we ervan uitgaan dat inmiddels meer zicht is 

ontstaan en ervaring is opgebouwd, waardoor dit de volgende jaren niet meer zal 
voorkomen 

o Activiteiten waarvan de kosten volledig uit bijdragen door derden kunnen worden 
betaald.   

 
Specifieke punten per opgave  
In de bijlage behorende bij deze zienswijzebrief vragen wij uw aandacht voor een aantal 
specifieke opmerkingen per opgave. Deze zijn financieel-technisch van aard, dan wel gericht 
op aanscherping en verbetering van de agenda. Hierbij treft u ook per opgave een uitwerking 
aan van ons standpunt dat wij stijging van de inwonerbijdrage tengevolge van gestegen 
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ambities onwenselijk vinden, met het bijbehorende verzoek om dit in de definitieve begroting 
ongedaan te maken.  
 
Wij gaan er vanuit u hiermee naar wens te hebben geïnformeerd en we zien de definitieve 
stukken met belangstelling tegemoet.  
 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Berg en Dal, 
 
De secretaris          De burgemeester 

 
E.W.J. van der Velde         Mr. M. Slinkman 
 
 
Reageert u op deze brief? Vermeld dan altijd het zaaknummer. 

 

 
Reageert u op deze brief? Vermeld dan altijd het zaaknummer. 

 
 
 
Kostenplaats:  
Kostensoort:    
Afschrift aan:   
 



1 2a - Gemeente Berg en Dal - bijlage 

Bijlage bij zienswijze Berg en Dal op Regionale Agenda GMR – Opgavespecifieke 

zienswijzen 

 

Opgave Zienswijze 

Verbonden Regio 1. De kosten voor deze opgave stijgen voor 2023 met € 0,21 per inwoner. 
Dit is voor Berg en Dal een bedrag van ca. € 7.350. Deze stijging is te 
verklaren door een indexatie (2,7%) en door de toevoeging van nieuwe 
initiatieven / extra inzet op bestaande initiatieven (€6.121). Het betreft 
hier met name de position paper logistiek. 
Bij de oprichting van de GMR is door veel gemeenten, waaronder de 
onze de wens uitgesproken om de kosten in de hand te houden. Wij 
verzoeken u daarom om de mogelijkheden te onderzoeken om de kosten 
die gemoeid zijn met intensivering van bestaande activiteiten of het 
opstarten van extra activiteiten te beperken door fasering / prioritering / 
schrappen van werkzaamheden. 

Productieve Regio 1. De kosten voor deze opgave stijgen voor 2023 met € 0,24 per inwoner. 
Dit is voor Berg en Dal een bedrag van ca. € 8.400. Deze stijging is te 
verklaren door een indexatie (2,7%) en door de toevoeging van 
initiatieven (€7.725). Zo is er voor de uitvoering van de Human Capital 
agenda € 90.000 extra nodig en voor de versterking van de logistiek € 
125.000. Bij de oprichting van de GMR is door veel gemeenten, 
waaronder de onze de wens uitgesproken om de kosten in de hand te 
houden. Wij verzoeken u daarom om de mogelijkheden te onderzoeken 
om de kosten die gemoeid zijn met intensivering van bestaande 
activiteiten of het opstarten van extra activiteiten te beperken door 
fasering / prioritering / schrappen van werkzaamheden.  

2. Binnen het speerpunt Human Capital ligt de komende tijd de nadruk op 
het sluiten van een Human Capital akkoord over de uitvoering van de 
agenda. De onbalans op de arbeidsmarkt is zeer nijpend en vraagt direct 
om actie. Wij verzoeken u daarom om binnen de agenda meer het accent 
te leggen op concrete korte termijn acties die direct bijdragen aan de 
versterking van de arbeidsmarkt en die aanvullend zijn op de al 
bestaande acties.  

3. Er is veel overlap met de doelstellingen en activiteiten van andere 
organisaties in de regio. Door deze overlap bestaat het risico dat zaken 
dubbel worden gedaan. Deze overlap zien wij met name bij het 
speerpunt Human Capital. Er bestaat al een veelvoud aan initiatieven en 
projecten rond Human Capital. Deze zijn echter behoorlijk versnipperd en 
worden lokaal uitgevoerd. Met de Human Capital Agenda wordt 
geprobeerd deze initiatieven aan elkaar te verbinden en regionaal 
draagvlak te creëren. Ook zien wij een grote overlap tussen speerpunt 1: 
Stimuleren ondernemerschap MKB en de activiteiten van onze partner 
RvN@ in het Rijk van Nijmegen. RvN@ richt zich namelijk ook op het 
vergroten van de innovatiekracht van het MKB. Alhoewel er bij de 
uitvoering van de MKB-Deal Sm@rt-Together er een sterke 
samenwerking was tussen de GMR en RvN@, zien wij RvN@ niet terug 
in het lijst van samenwerkende partijen op pagina 11. Wij roepen de 
GMR op om nog meer de samenwerking met RvN@ op te zoeken, en 
dan met name bij de uitvoering van speerpunt 1. 



4. Het accent ligt te sterk op het realiseren van een groei van 
werkgelegenheid. In het meerjarenprogramma komt meerdere malen de 
ambitie terug om meer werkgelegenheid te creëren. Aan de andere kant 
staat er bij het speerpunt Human Capital dat de arbeidsmarkt niet in 
balans is en dat er een flink tekort is aan personeel (nu en in de 
toekomst). Dit is tegenstrijdig en wij missen de argumentatie voor de 
inzet op groei van de werkgelegenheid. Daarom roepen wij u op om deze 
ambitie te heroverwegen, ofwel beter te onderbouwen. Daarnaast willen 
wij dat er bij de economische ambities nadrukkelijker de link wordt gelegd 
met het welzijn van de mensen in de regio.      

Ontspannen Regio 1. We stemmen in met de voorliggende opgavebegroting (beperkte 
stijging die we vanuit bestaande middelen kunnen dekken), maar er is 
nog onzekerheid over de provinciale bijdrage. Mocht er onverhoopt geen 
provinciale bijdrage komen, dan dienen de voorgenomen maatregelen 
scherp tegen het licht te worden gehouden om de dan optredende 
kostenstijging te kunnen beperken. 

Circulaire Regio Geen zienswijze. De stijging van de opgavekosten kunnen worden 
gedekt uit de Rijksbijdrage Klimaatgelden.  

Groene Groeiregio 1. De kosten voor deze opgave stijgen voor 2023 met € 0,22 per inwoner. 
Dit is voor Berg en Dal een bedrag van ca. € 7.700. Deze stijging is te 
verklaren door een indexatie (2,7%) en door de toevoeging van nieuwe 
initiatieven / extra inzet op bestaande initiatieven (€6.925). Het betreft 
hier o.a. de trekkers van gebiedsuitwerkingen en de coördinator 
huisvesting speciale groepen. 
Bij de oprichting van de GMR is door veel gemeenten, waaronder de 
onze de wens uitgesproken om de kosten in de hand te houden. Wij 
verzoeken u daarom om de mogelijkheden te onderzoeken om de kosten 
die gemoeid zijn met intensivering van bestaande activiteiten of het 
opstarten van extra activiteiten te beperken door fasering / prioritering / 
schrappen van werkzaamheden. 
Daarnaast verzoeken wij u om nadere duiding te geven van de rol/taak 
van de trekkers gebiedsuitwerkingen en de aanstelling van de 
coördinator huisvesting speciale groepen.  

2. De begroting stijgt ten opzichte van 2022 met circa 8 ton, een 
verdubbeling. Dit lijkt voor een groot deel budgettair neutraal te zijn (extra 
bijdragen rijk/provincie-woondeal, geschat op € 615.000). Het is niet 
duidelijk waarvoor deze gelden gebruikt gaan worden en welke risico’s er 
gelopen worden indien deze bijdragen niet worden geleverd. Graag 
ontvangen wij hierop een nadere toelichting.  
Bij het niet vrijkomen van Rijks/provinciale gelden kan het niet zo zijn dat 
verwacht wordt dat gemeentes zonder meer bijspringen om het ontstane 
tekort te dekken. 
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Gemeente LEUNINGEN

Het dagelijks bestuur van de Groene Metropoolregio
Arnhem-Nijmegen
Drs. H.M.F. Bruis en H. Tiemens
Nijverheidsweg 2 a
6662 NG ELST

Datum
Kenmerk
Kenmerkcode
Uw contact
Telefoon
Onderwerp

2 4 JUN 2022
UI22.03922

Esther Mollema 
14 024
concept-regionale agenda 2023-2025 4- ontwerpbegroting 2023-2026

Geacht bestuur,

Op 13 april stuurde u ons ter consultatie de concept regionale agenda van de Groene 
Metropoolregio Arnhem Nijmegen 2023 en de conceptbegroting 2023-2026. U vraagt om een 
reactie van de gemeenten. Graag geven wij u in deze brief onze bestuurlijke reactie. Deze reactie 
zenden wij u onder voorbehoud van vaststelling door de gemeenteraad op 12 juli a.s..

Het gemeentebestuur van Beuningen onderschrijft nut en noodzaak van (versterkte) regionale 
samenwerking op de schaal van de regio Arnhem-Nijmegen. Er zit energie zit in de samenwerking 
en we zien verschillende initiatieven op maatschappelijke opgaven tot stand komen. We zijn blij met 
de eerste resultaten daarvan. De meerjarige regionale agenda die u heeft opgesteld, geeft rust en 
duidelijkheid. We herkennen ons in de ambities en de acties. De opgaven dragen in hun onderlinge 
samenhang bij aan versterking van de regio en daarmee ook direct of indirect aan de belangen van 
Beuningen.

De financiële bijdragen voor de opgaven nemen wij mee in onze begroting.

We vragen uw aandacht voor de volgende punten:

1. Besteed blijvend aandacht aan informatie en communicatie
Om de deelnemende gemeenten betrokken en geïnformeerd te houden, is het belangrijk om 
aandacht te blijven besteden aan het informeren en communiceren over de behaalde resultaten.
Het Kwartaalbericht Ie kwartaal is een mooie vorm om de activiteiten en behaalde resultaten van 
de GMRAN te verantwoorden. We vragen daarnaast speciale aandacht voor het informeren van de

Postadres: Gemeente Beuningen, Postbus 14,6640 AA Beuningen 
Bezoekadres: van Heemstraweg 46, 6641 AE Beuningen 
Telefoon: 14 024, Telefax: 024 - 6778078 
E-mail: gemeente@beuningen.nl, Internet: www.beuningen.nl 
IBAN: NL55 BNGH 0285 0010 78, BIC: BNGHNL2G



Gemeente Beuningen

bestuurders die niet via de Bestuurlijk Opgaveteams zijn aangehaakt.

2. Blijf alert op overlap en stuur op integraliteit
We zien dat veel opgaven overlap hebben op ínhoud en op verschillende schalen worden opgepakt. 
We hechten eraan dat u scherp blijft op de speerpunten en activiteiten waar regionale 
samenwerking én een regionale investering logisch is, in plaats van een provinciale, subregionale of 
een lokale schaal.

3. De stijging van de inwonerbijdrage
U vraagt een extra inwonerbijdrage voor de begroting 2023-2026. Hoewel wij de onderbouwing 
hiervan begrijpen gezien het feit dat de plannen en ambities eerst nu goed zijn uitgekristalliseerd, 
hebben we naar de toekomst zorgen dat de inwonerbijdrage verder oploopt. Wij willen u daarom 
verzoeken om volgend jaar uiterst terughoudend te zijn met het verhogen van de inwonerbijdrage. 
Hierin kunnen de Bestuurlijk Opgaveteams een rol spelen door de focus te leggen op het realiseren 
van de plannen die er nu liggen. Daarnaast roepen wij u op tot een goede positionering van het 
Algemeen Bestuur als orgaan waar de integrale afwegingen plaatsvinden.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
bui/temeester en wethouders

daphne {Wŕgman 
lurggrfíeester

Ľryanne Koeken 
secretaris

2
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                                                                                                     www.druten.nl

Gemeente Druten
Heuvel 1

Postbus 1

6650 AA Druten

t 088 432 70 00

e info@druten.nl

Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen
Postbus 53 
6800 EL  Arnhem

Groene Metropoolregio Arnhem 
Nijmegen     6800 EL ARNHEM     
6800 EL ARNHEM Postbus 53   
6800 EL Arnhem Groene 
Metropoolregio Arnhem 
Nijmegen  

datum 9 juni 2022
onderwerp Reactie op agenda 2022-2023 en begroting 2023
verzonden

Geacht bestuur heer/mevrouw, 

Op 14 april 2022 heeft het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio de (concept) 
regionale agenda 2023-2025, de (concept) jaarrekening 2021 en (concept) begroting 
2023 - 2026 van de Groene metropoolregio toegezonden aan de gemeenten met het 
verzoek hier voor 24 juni 2022 op te reageren zodat besluitvorming hierover op 6 juli 
2022 kan plaatsvinden. Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik. 

Regionale agenda Groene Metropoolregio 2023-2025 
Met deze meerjarenagenda is er weer een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van 
de regionale samenwerking. In 2021 en 2022 lag er veel nadruk op het opbouwen van de 
organisatie en onderzoek. Voor de jaren 2023 – 2025 zijn de ambities voor alle opgaven 
bepaald en wordt gewerkt worden aan uitvoeringsplannen.  
Druten vindt Regionale samenwerking van groot belang en wij steken dan ook in op 
deelname aan alle vijf de opgaven. De geformuleerde ambities en de uitwerkingen 
daarvan lijken ons realistisch en wij onderschrijven deze dan ook van harte.

Wij stellen voor om de Regionale agenda voor maximaal twee jaar vast te stellen. In de 
komende twee jaar kan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groene 
Metropool de regeling aanpassen aan de Wet tot wijziging van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen. Nadat de regeling is aangepast en de gewijzigde 
regeling is vastgesteld door alle raden, kan de Regioagenda worden voorgelegd aan de 
raden. De raden kunnen vervolgens op basis van de positie die zij in de nieuwe regeling 
hebben gekregen een besluit nemen over het vaststellen van de Regioagenda en de 
looptijd van de Regioagenda.

De aangenomen motie over het waarborgen van de positie van de regionale 
agendacommissie is bijgevoegd.

Jaarrekening 2021 
De gemeente Druten stemt ook in met de jaarrekening 2021 van de Groene 
Metropoolregio Arnhem Nijmegen en de voorgestelde besteding van het positieve 
resultaat. 

contactpersoon
Marc Janssen

t 088 432 7290

ons kenmerk
Z/22/077735

contactpersoon
Marc Janssen

t 088 432 7290

ons kenmerk
Z/22/077735



Regionale begroting Groene Metropoolregio 2023-2026 
In de begroting is een aanzienlijke verhoging van de bijdrage per inwoner voorzien. Deze 
stijging met € 0,94 heeft u toegelicht. Een deel, namelijk € 0,18 wordt veroorzaakt door 
het toepassen van indexering en een ander deel, zijnde € 0,14 door realistischer 
begroten. Het grootste deel, € 0,62 wordt veroorzaakt door de ambities van de regio en 
het inspelen op kansen. De indexering en ook het realistischer begroten kan gezien 
worden als noodzakelijke extra uitgaven. Maar Druten hecht sterk aan 
begrotingsdiscipline, daarom zullen afwijkingen van de begroting in het vervolg nog 
kritischer worden gevolgd waarbij het goed denkbaar is dat een volgende verhoging niet 
op goedkeuring van Druten kan rekenen. 

Daarnaast zijn er nog extra uitgaven die voortvloeien uit de ambitie van de regionale 
samenwerking en de hieraan gekoppelde kansen voor bijdragen van derden. De 
bestuurders hebben in het voortraject reeds ingestemd met de ontwikkeling van deze 
plannen. Daarbij hebben zij ook aangegeven dat Druten sterk hecht aan 
begrotingsdiscipline. Dus ook hier geldt dat bij een volgende overschrijding niet 
vanzelfsprekend op goedkeuring van Druten zal kunnen rekenen.

Druten wil een goede partner zijn in de regio. Tegelijkertijd wil Druten wil ook een 
financieel gezonde partner zijn. Daarom roepen wij u op om, zonder verlies van ambities, 
kritisch te kijken naar de uitgaven voor de Groene Metropool Regio. 

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uit naar de 
definitieve versie van de stukken.

Hoogachtend, 
De gemeenteraad van de gemeente Druten,

C. van Rhee-Oud Ammerveld, E. E. Weijenberg
voorzitter griffier

Bijlage: motie Druten waarborgen positie regionale agendacommissie
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1 7 - Gemeente Heumen 

™ gemeente
K Heumen

Groene Metropoolregio Arnhem - Nijmegen

bezoekadres

Kerkplein 6

6581 AC Malden

Nijverheidsweg 2a postadres
6662 NG Eist Postbus 200

Onderwerp; Reactie op agenda 2023-2025 en begroting 2023

6580 AZ Malden

tel 14 024

heumentaheumen.nl

www.heumen.nl
Datum: 7 juni 2022
Uw brief: 14 april 2022 VERZONDEN 2 1 JUNI 2022 bank
Ons kenmerk: 119815 NL44BNCH 0285 0038 95

Bij beantwoording datum en ons kenmerk vermelden NL87RABO 0131 6010 08
Behandeld door: Rene Joosten

Geacht bestuur.

Op 14 april 2022 heeft het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio de (concept) regionale 
agenda 2023-2025, de (concept) jaarrekening 2021 en (concept) begroting 2023 - 2026 van de 
Groene Metropoolregio toegezonden aan de gemeenten met het verzoek hier voor 24 juni 2022 op 
te reageren zodat besluitvorming hierover op 6 juli 2022 kan plaatsvinden. Graag maken wij van deze 
gelegenheid gebruik.

Regionale agenda Groene Metropoolregio 2023-2025
Met deze meerjarenagenda is er weer een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de regionale 
samenwerking. In 2021 en 2022 lag er veel nadruk op het opbouwen van de organisatie en 
onderzoek. Voor de jaren 2023 - 2025 zijn de ambities voor alle opgaven bepaald en zal er gewerkt 
worden aan uitvoeringsplannen. Graag complimenteren wij u met deze voortgang die in relatief 
korte tijd is bereikt.

Bij de bespreking van de concept regionale agenda en begroting In de raadsvergadering van 7 juni 
2022, hebben Groenlinks en Democraten Gemeente Heumen een amendement ingediend, dat 
unaniem steun heeft gekregen. Het amendement (zie bijlage) betreft de verkorting van de duur van 
de regionale agenda. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente Heumen kan instemmen met de concept- 
regionale agenda indien de duur wordt beperkt tot 2 jaar, i.c. de periode 2023-2024. In deze periode 
kunnen dan de aanpassingen die mogelijk voortkomen uit de wijzigingen van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr) die op 1 juli 2022 in werking treedt, zijn doorgevoerd.
In 2024 zal de gemeenteraad voldoende ingewerkt zijn en goed op de hoogte zijn van de opgaven 
van de Groene Metropoolregio, om een afgewogen keuze te maken over de dan voorliggende 
regioagenda.
De Groene Metropoolregio wordt verzocht vóór het aflopen van die twee jaar een voorstel te doen 
voor de termijnvaststelling van de regionale agenda met een looptijd langer dan twee jaar, mits de 
vaststelling daarvan niet plaatsvindt in het eerste jaar na de gemeenteraadsverkiezingen en ook niet 
direct voor de verkiezingen.

121474
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In de raadsvergadering van 7 juni 2022 heeft de raad ook unaniem een motie aangenomen, met als 
titel 'waarborg de positie van de Regioagendacommissie ten opzichte van hun eigen raden'. Graag 
brengen wij deze motie, die als bijlage is toegevoegd aan deze brief, onder uw aandacht.

Conform uw oproep steekt de gemeente Heumen wederom in op deelname aan alle vijf de opgaven. 
Uiteraard hopen wij dat alle gemeenten in de regio dit zullen doen als basis voor een sterke regio. 
Wij kunnen ons vinden in de geformuleerde ambities en uitwerkingen daarvan.

Jaarrekening 2021
De gemeente Heumen stemt ook in met de jaarrekening 2021 van de Groene Metropoolregio en de 
voorgestelde besteding van het positieve resultaat.

Regionale begroting Groene Metropoolregio 2023-2026
In de begroting is een aanzienlijke verhoging van de bijdrage per inwoner voorzien. Deze stijging met 
€ 0,94 heeft u toegelicht. Een deel, namelijk € 0,18 wordt veroorzaakt door het toepassen van 
indexering en een ander deel, zijnde € 0,14 door realistischer begroten. Het grootste deel, € 0,62 
wordt veroorzaakt door de ambities van de regio en het inspelen op kansen.
De indexering en ook het realistischer begroten kunnen gezien worden als noodzakelijke extra 
uitgaven. Hiermee kunnen wij zonder meer instemmen. Wat betreft de overige extra uitgaven, 
hebben wij er begrip voor dat deze zijn voortgekomen uit de ambitie van de regionale samenwerking 
en de hieraan gekoppelde kansen voor bijdragen van derden. Ook hebben bestuurders in het 
voortraject ingestemd met de ontwikkeling van deze plannen. Wat wij hierbij missen is dat er vooraf 
meer inzicht was in de gevolgen voor het totale budget zodat bestuurders van de gemeenten dit 
tijdig hadden kunnen meenemen in hun afweging en ook sturing van de kant van de Groene 
Metropoolregio op het beschikbare budget.
Wat betreft de opgevoerde initiatieven die de ophoging van de inwonerbijdrage veroorzaken zoals 
inhuur trekkers gebiedsuitwerking verstedelijkingsstrategie, position paper Logistiek en de human 
Capital agenda, zien we het belang en de urgentie voor de ontwikkeling van de Groene 
Metropoolregio, maar we staan wel kritisch tegenover de verhoging van de inwonerbijdrage die dit 
met zich meebrengt. Wij hechten er sterk aan dat de Groene Metropoolregio er alles aan zal doen 
om de kosten in de hand te houden.
Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uit naar de definitieve 
versie van de stukken.

Met vriendelijke groet.
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Motie '"waarborg de positie van de Regioagendacommissie ten opzichte van hun eigen raden"

Agendapunt 16: Zienswijze concept regionale agenda 2023-2025 Groene Metropooiregio
Arnhem-Nijmegen

De gemeenteraad van Heumen in vergadering bijeen op 7 juni 2022,

Overwegende dat:
• Per 1 juli 2022 de Wet tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking 

treedt.
• Die wet ertoe strekt de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen en de 

kaderstellende en controlerende rol van onder andere gemeenteraden te versterken.

• Uit de memorie van toelichting op deze wet het volgende standpunt van de wetgever naar 
voren komt: "Om recht te doen aan die dualistische verhoudingen, moet de raad echter wel 
in staat zijn daadwerkeiijk sturing en controle uit te kunnen oefenen op het college. Dat is de 
essentie van het verlengd lokaal bestuur. Daarom wordt de (informatie)positie van 
gemeenteraden, ook bij besluitvorming in de gemeenschappelijke regeling, met de 
hiernavolgende maatregelen versterkt en worden mogelijkheden gecreëerd voor raden om, 
voordat een besluit genomen wordt, inbreng te kunnen leveren".

Constaterende dat:
• De Regionale Agendacommissie een adviserende rol aan het Algemeen bestuur heeft, én 

een kaderstellende en controlerende rol heeft.
• De vergaderingen van de regioagendacommissie plaatsvinden vlak nadat de stukken 

openbaar gemaakt en verzonden worden aan het algemeen bestuur en/of de raden.
• De Agendacommissie maar twee dagen de tijd heeft om advies te geven over deze 

stukken aan het algemeen bestuur van de Groene Metropooiregio.
• Het gevolg is dat de raden hun desbetreffende bestuurders slechts achteraf kunnen 

aanspreken, als het Algemeen bestuur al heeft vergaderd.
• De regioagendacommissie haar kaderstellende en controlerende rol niet naar behoren 

kan uitvoeren.

Van mening is dat:
• De leden van de regioagendacommissie voldoende tijd nodig moeten hebben om haar 

taken uit te kunnen voeren.

Roept het college op om:
• De bestuurlijke afvaardiging in het algemeen bestuur de opdracht te geven in het 

algemeen bestuur deze kwestie aan de orde te stellen.
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• Zo mogelijk via het Algemeen bestuur een besluit op te stellen met een opdracht aan het 
Dagelijks bestuur de agenda aan te passen, zodanig dat de raden voldoende tijd wordt 
geboden om een politiek-bestuurlijke dialoog te voeren met hun bestuurders in de aanloop 
naar een vergadering van het Algemeen bestuur.

En gaat over tot de orde van de dag

06+1[6)GL(2) MCz)

Aangenomen / vetw^n^i^ 
Stemverhouding met stemmen voor. Fracties: 

stemmen tegen. Fracties;
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Amendement "Vaststellen Regio-agenda voor twee jaar"

Agendapunt 16: Zienswijze concept regionale agenda 2023-2025 Groene Metropoolregio
Arnhem-Nijmegen

De gemeenteraad van Heumen in vergadering bijeen op 7 juni 2022,

Constaterende dat:
• Het bestuur de raden verzoekt om de Regionale agenda voor drie jaar vast te stellen.
• Een uitvoering van dit besluit betekent dat de gemeenteraden telkens nadat zij net 

geïnstalleerd zijn een zo omvangrijke agenda als de Regioagenda moeten vaststellen, 
terwijl het hun aan voldoende inzicht ontbreekt over wat de Regioagenda is en wat de 
consequenties zijn van het vaststellen voor vier jaar.

• De raden begrip hebben voor de wens van de GMR om de regionale agenda voor meerjaren 
vast te stellen.

Overwegende dat:
• De Wet tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) op 1 juli 2022 in 

werking treedt.
• Deze wet beoogt de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te 

versterken en uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van de Wet alle 
gemeenschappelijke regelingen aan de gewijzigde Wgr moeten zijn aangepast.

• Een vaststelling van de regioagenda voor een periode van 2 jaar, bijvoorbeeld tot. 1 juli 
2024, de raad die na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is geïnstalleerd voldoende 
op de hoogte is van de opgaven waar de Groene Metropool voor staat om een afgewogen 
keuze te maken over de Regioagenda;

• Wat betreft de periode daarna de intentie is voor een langere duur van vaststelling dan 2 
jaar, mits die vaststelling of einde termijn, niet plaatsvindt in het eerste jaar na de 
gemeenteraadsverkiezingen of vlak voor de verkiezingen.

Besluit:
Beslispunt 1 als volgt te wijzigen:
la. In te stemmen met een gewijzigde reactie op de concept-regionale agenda 2023-2025, waarbij de 
wijziging als volgt luidt:

De concept-regionale agenda voor de duur van 2 jaar vast te stellen i.c. de periode 2023- 
2024.
De Groene Metropoolregio vóór het aflopen van die twee jaar wordt verzocht om een 
voorstel voor de termijnvaststelling van de regionale agenda met looptijd langer dan twee 
jaar, mits de vaststelling daarvan niet plaatsvindt in het eerste jaar na de 
gemeenteraadsverkiezingen en ook niet direct voor de verkiezingen.

lb. In te stemmen met de voorgestelde reactie op de conceptbegroting 2023-2026 van de Groene 
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GRMAN) waarmee:

wij de intentie uitspreken om in te tekenen op alle opgaven;
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wij een inhoudelijke reactie geven op de regionale agenda en begroting middels bijgaande 
zienswijze "reactie op agenda en begroting GMRAN, met in achtneming van de wijziging bij 
beslispunt la.

Namens de fracties,

CDA(2)
ÖbUCe)Dbl>(^)



1 8 -  Gemeente Lingewaard 

gemeente lingewaard 

Aan het dagelijks bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, 

Uw brief van 13 april 2022 Behandeld door K.M. van Ginneken 

Uw kenmerk 2202-GMDB-26 Telefoonnummer 

Zaaknummer ZS-413083 Onderwerp Reactie concept agenda 2023 - 2025 en zienswijze 
Bijlage(n) 

 

begroting 2023 - 2026 

Datum 16 juni 2022 

 

Geachte leden van het dagelijks bestuur , 

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 16 juni jl. de concept agenda van de Metropoolregio 

Arnhem-Nijmegen 2023 - 2025 besproken, alsmede een zienswijze op de begroting 2023 - 2026 

vastgesteld. Graag informeren wij u over beiden. 

Consultatie concept-agenda Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 

De gemeenteraad van Lingewaard spreekt haar waardering uit voor de concept regionale agenda 2023 -
2025 dat nu voor ligt. De agenda borduurt voort op de agenda van 2022 en borgt daarmee continuïteit van 
de werkzaamheden die het afgelopen jaar zijn opgestart. Wij begrijpen dat het opstarten van een nieuw 

samenwerkingsverband veelomvattend is, en dat het tijd kost voordat plannen en ideeën leiden tot tastbare 
resultaten. In de consultatie van vorig jaar riepen wij u op om de agenda in de komende periode te 

concretiseren. Wij vragen hier blijvende aandacht voor. Na een eerste verkennende periode is nu de tijd 

aangekomen voor uitvoering. 

Wij willen u als dagelijks bestuur een aantal aandachtspunten meegeven bij het opstellen van de definitieve 

agenda: 

-& Wij roepen — net zoals vorig jaar - op om voortvarend (financiële) afspraken te maken met provincie 
en rijk over de uitvoering van de verschillende opgaven. Voor ons is dit een belangrijke meerwaarde 

van regionaal samenwerken. 

Belangrijk voor de steun van de regionale ontwikkeling is positionering en lobby. 

Het afgelopen jaar stelden wij samen met de gemeente Overbetuwe het Strategische agenda 

Middengebied op. Dit deden wij om de positie van het middengebied te versterken binnen de regio. 
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 zijn voor ons de belangrijkste opgaven die wij in regionaal verband willen aanpakken. Samen 

met Overbetuwe maken wij ons hard voor deze opgave binnen de Metropoolregio. 

Concreet benoemen wij hier enkele lokale opgaven die wij graag in regionaal verband willen 

aanvliegen: 

Postbus 15 Telefoon (026) 32 60 111 IBAN: NL64BNGH0285091999 www.lingewaard.nl Btw-nummer: 

6680 AA Bemmel fax (0481) 46 46 31 BIC: BNGHNL2G KvK-nummer: 50986767 NL 8092 55 832 B01 



gemeente lingewaard 

o Vanuit Lingewaard vragen we specifiek aandacht voor 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. 

o De voorbereiding van de OV-concessie zouden wij graag terugzien in de 

opgaveovereenkomst verbonden regio. 

o De ontwikkelingen binnen NEXTGarden zijn niet alleen voor Lingewaard maar voor de regio 

relevant. NEXTGarden kan gezien worden als een proeftuin voor energietransitie. 

Ervaringen die we daar opdoen kunnen we naar andere plekken uitrollen. 

o De Human Capital Agenda onderschrijven wij. Wij gaan er gezamenlijk mee aan de slag. 

Hierbinnen vragen we extra aandacht voor de positie van internationale arbeidsmigranten. 

o Voor onze gemeente is het Groen-blauw raamwerk een belangrijk aandachtspunt. Dit 

raamwerk is behalve voor landschap, natuur, water en erfgoed nadrukkelijk ook bedoeld 

voor recreatie. Te denken valt aan het verbeteren van bestaande of nieuwe recreatieve 

routes door versterking van landschap, natuur, water en erfgoed. Deze routes kunnen we 

extra aantrekkelijk maken door te investeren in het landschap. De verbindingszone tussen 

de Linge en de Waal is hier een mooi voorbeeld van. 

o Een doelstelling van de ontspannen regio is het creëren van kansen door het versterken van 

het regionaal netwerk van voorzieningen. Wij zouden hier graag op korte termijn concrete 

voorbeelden aan willen koppelen. 

o Wij vragen aandacht voor kleine kernen problematiek. Deze blijft wat ons betreft nog 

onderbelicht. 

o De komst van de verstedelijkingsstrategie en de bijbehorende gebiedsuitwerkingen biedt 

goede houvast voor toekomstbestendig wonen en infrastructuur. Wij hopen dat de 

gebiedsuitwerkingen concrete resultaten zullen opleveren. 

Wij willen graag bijdragen aan de gemeenschappelijke ambities die wij als regio hebben. Wij zijn daarom 

voornemens in te schrijven op alle vijf de opgaven voor een periode van drie jaar. Een definitieve keuze 

hiervoor maken wij in september als de definitieve regionale agenda inclusief opgaveovereenkomsten ter 

besluitvorming worden voorgelegd. Hierin nemen we ook het bestedingsplan 2023 mee dat in september 

beschikbaar komt. Hierin staan de activiteiten, kosten en te behalen resultaten voor het komende jaar meer 

in detail beschreven worden. 

Omdat wij niet in gelijke mate aan alle opgaven, speerpunten en acties kunnen bijdragen zullen wij keuzes 

maken en onze deelname binnen de opgaven prioriteren. De inwonerbijdrage 2023 is opgebouwd uit de 

bijdrage voor het regiobureau(€ 2,57) en bijdragen voor de vijf inhoudelijke opgaven (gezamenlijk€ 5,10). 

Daarmee komt de inwonerbijdrage voor 2023 uit op € 7,67. Omdat wij hiervoor binnen de bestaande 

programma's geen dekking hebben zullen wij financiële afwegingen zullen moeten maken. Definitieve 

afweging over de inzet van gemeentelijke middelen en daarmee gemeentelijke deelname aan de vijf 

opgaven vindt plaats bij de kadernota en het opstellen van de gemeentelijke begroting voor 2023. 

Daarnaast wil de gemeenteraad van Lingewaard voorstellen om de regionale agenda 2023/2025 voor de 

duur van twee jaar vast te stellen i.p.v. van drie jaar, dus voor de periode van 2023/2024. De Groene 

Metropoolregio wordt hierbij verzocht om vóór het aflopen van die twee jaar een voorstel te doen voor de 

termijnvaststelling van de regionale agenda met een looptijd langer dan twee jaar, mits de vaststelling 

daarvan niet plaatsvindt in het eerste jaar na de gemeenteraadsverkiezingen en ook niet direct voor de 

verkiezingen. 
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Zienswijze begroting 2023 van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 

Dankzij de door het regiobureau aangeleverde onderbouwing van de extra kosten hebben wij een goed 

beeld van de ontwikkeling van de inwonerbijdrage. De stijging van deze bijdrage betekent voor de gemeente 

Lingewaard een extra last op de begroting van € 82.000,- . Dit is fors. Wij zijn van mening dat deze kosten 

noodzakelijk zijn om in de nabije toekomst concrete resultaten te kunnen behalen. 

In de begroting vragen we uw specifiek aandacht voor het volgende: 

- Net zoals het afgelopen jaar vragen wij blijvende aandacht voor efficiency slagen in de organisatie 

van de opgaven. Gemeentelijke begrotingen staan onder druk en dit vertaalt zich naar druk op de 

begroting van de Groene Metropoolregio. 

- Tussentijdse kostenstijgingen dienen wat ons betreft te worden vermeden. Indien hier wel voor 

gekozen wordt, dan is het van groot belang — juist gezien de druk op de begroting — dat gemeenten 

tijdig worden geïnformeerd bij tussentijdse financiële wijzigingen. Alleen als gemeenten bij dergelijke 

processen betrokken zijn kunnen wij besluitvorming op een juiste en efficiente manier laten 

plaatsvinden. 

Wij verwachten met deze agenda veel mooie resultaten te zien in 2023 en verder. 

Met vriendelijke groet, 

De raad voornoemd, 

de griffier, 

P.J. Peters 
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Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 

t.a.v. het Dagelijks Bestuur 

Nijverheidsweg 2a 

6662 NG  ELST 

 

 
 

 

 

 Onderwerp:          Zienswijze concept Regionale Agenda 2023-2025 

 

 

 

Geacht bestuur, 

 

Bij uw hierboven genoemde brief heeft u, ter consultatie, aan ons college en aan de 

gemeenteraad voorgelegd de concept Regionale Agenda 2023-2025 en de 

ontwerpbegroting 2023-2026. In verband hiermee maken wij graag van de geboden 

mogelijkheid gebruik om, mede namens de gemeenteraad, de volgende zienswijze in te 

dienen.  

 

ZIENSWIJZE 

De gemeenteraad heeft op 9 juni 2022 met betrekking tot de ontwerpbegroting besloten 

geen zienswijze in te dienen. Onderstaande zienswijze heeft dus alleen betrekking op het 

concept van de Regionale Agenda 2023-2025. 

 

Zoals bekend loopt op dit moment in Montferland het traject om te komen tot een 

visiebepaling regionale samenwerking (ook wel Koersbepaling genoemd). Dit traject is 

nog niet afgrond en op dit moment is het de verwachting dat de uitkomst hiervan in 

september 2022 bekend is. Duidelijk is wel dat, zoals door ons bij de start van de 

Groene Metropoolregio ook is aangegeven, de uitkomst van de Koersbepaling regionale 

samenwerking voor zowel de gemeenteraad als het college leidend zal zijn.  

 

De gemeenteraad heeft op 9 juni 2022 de nieuwe wethouders benoemd en op dinsdag 

14 juni 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders in de nieuwe 

samenstelling voor de eerste maal vergaderd. Naar onze mening dient eerst het 

(nieuwe) college te besluiten over de zienswijze met betrekking tot Regionale Agenda 

2023-2025 en de bijbehorende stukken. Vervolgens zal het college, normaal gesproken, 

aan de nieuwe gemeenteraad hierover een voorstel voorleggen. Dit jaar is dat helaas 

niet mogelijk gebleken en heeft het college de gemeenteraad door middel van een 

raadsbrief geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld te reageren op de door het college 

geformuleerde zienswijze.  

 

 

Behandeld door: G. van Leeuwen Telefoonnummer: 0316-291311 
Ons kenmerk: 22uit05442 Behorend bij: 22ink08037 
Uw kenmerk: 2202-GMDB-26 Datum: 23 juni 2022 
Bijlage(n): -- Uw brief van: 13 april 2022 



 

 

Het is dit jaar voor het eerst dat een driejarige Regionale Agenda aan de gemeenten 

wordt voorgelegd. Op zich staan wij hier positief tegenover, maar de huidige praktijk 

heeft ook geleerd dat het moeilijk is de Regionale Agenda tijdig (= vóór 24 juni 2022) in 

het (nieuwe) college en vervolgens samen met de raad te bespreken om zodoende tot 

een mogelijke zienswijze te komen. In Montferland speelt daarnaast ook nog, zoals 

hierboven aangegeven, de Koersbepaling regionale samenwerking.  

 

Verder heeft een deel van het “nieuwe” college en de gemeenteraad van Montferland nog 

weinig ervaring kunnen opdoen met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en de 

Regionale Agenda met de regionale opgaven. Wij zijn dan ook, mede gelet op de relatie 

met de Koersbepaling waarvan de uitkomst nog niet bekend is, van mening om nu voor 

het jaar 2023 nog niet een meerjarige Regionale Agenda vast te stellen. Vervolgens kan 

ingaande 2024 dan met meerjarige Regionale Agenda kan worden gewerkt.  

 

Met betrekking tot de Regionale Agenda 2023 willen wij nog graag de volgende 

kanttekeningen maken. 

   

Topsectoren 

De Groene Metropoolregio heeft drie economische sectoren als topsector aangemerkt. 

Dat is een juiste keuze voor optimale regionale inzet op innovatiestimulering en 

regioprofilering. De regionale economie is opgebouwd uit een zeer breed spectrum van 

sectoren. Het is niet nodig om als regio in te zetten op innovatiestimulering in alle 

sectoren, aangezien het immer beperkte budget dan te versnipperd wordt. Kiezen voor 

een beperkt aantal sectoren dat redelijk dominant in de regio aanwezig is, is dan de 

juiste weg om te bewandelen. Hetzelfde geldt voor de regioprofilering. Enkele 

toonaangevende sectoren helpen in een heldere positionering om beeldvorming (en 

daarmee prioriteit) te bereiken bij met name Provincie, Rijk en Europa. Echter, gekozen 

topsectoren zijn vrijwel nooit de enige dragers van de regionale economie en dat geldt 

ook in de Groene Metropoolregio. De topsectoren zijn niet in alle gemeenten of streken 

aanwezig en een groot deel van de totale economie is waarschijnlijk niet gerelateerd aan 

de topsectoren, hoe graag we dat ook zouden willen. Toch wordt binnen de Groene 

Metropoolregio de focus op de topsectoren doorgetrokken naar het volledige 

economische domein. Die focus hindert echter de ontwikkelingsruimte van alle niet-

topsectoren. En die niet-topsectoren vormen samen de meerderheid van onze regionale 

economie en ze vormen de hoofdmoot van onze lokale economie.  

Samengevat: de keuze voor de drie topsectoren is prima, maar die keuze moet relatief 

beperkt worden tot regionale innovatiekeuzen en profilering. In de overige domeinen van 

de economische samenwerking moet de dwingende relatie met de topsectoren losgelaten 

worden, of ten minste minder stringent gehanteerd. 

 

Zo wordt bij de ontwikkeling van DocksNLD-2 (in Montferland) als voorwaarde gesteld 

dat de bedrijven die zich daar gaan vestigen ten dienste moeten staan aan de 

topsectoren. Maar van de bedrijven in de directe omgeving van DocksNLD-2 is 

nauwelijks een bedrijf te vinden waar dit op van toepassing is. En met de focus van 

DocksNLD-2 op Europese distributielogistiek blijkt dat ook nauwelijks te verwachten. 

Toch wordt aan de topsector-bijdrage vastgehouden vanuit de Groene Metropoolregio en 

is enkel door compensatie te bieden ruimte om hiervan af te wijken. Het vergt een 

bewustwording bij Groene Metropoolregio dat de keuze van topsectoren een juiste is, 

maar dat die niet moet worden doorgetrokken naar alle thema’s van economisch beleid. 
Die bewustwording moet ter hand genomen worden en dient ook meegenomen te 

worden in het onderzoek ‘Economie van de Toekomst’.  
 



 

 

Brede logistiek 

Dankzij de Position Paper Logistiek heeft de Groene Metropoolregio gekozen voor een 

brede aanpak, vooralsnog vooral gericht op de lokale distributiestructuur, waarbij 

leefbaarheid in relatie tot logistieke verkeersbewegingen de boventoon voert. Toch is 

logistiek ook de tweede economische sector van de Groene Metropoolregio. In het 

grensgebied van Montferland en dankzij de infrastructuur van snelwegen, haven 

Emmerich en Betuwelijn is logistiek zelfs de grootste sector. Dit is echter nauwelijks 

gelinkt aan de lokale distributiestructuur, maar vervult een belangrijke rol in de 

internationale distributie. Binnen landelijk beleid (Mirt) en Europa (TenT) is onze regio al 

aangemerkt als toplocatie voor logistiek. Extra profilering vanuit de regio is daarvoor niet 

meer nodig. Dit is dan ook geen betoog om logistiek als regionale topsector aan te 

merken. Maar de sector mag ook niet vergeten worden. Logistics Valley zou daarom door 

de Groene Metropoolregio omarmt moeten worden en diezelfde prioriteit moet ook bij de 

provincie Gelderland helder blijven.   

 

Onze inzet binnen de brede logistieke ontwikkelingen in de Groene Metropoolregio wordt 

gericht op bovenstaand realisme. De regionale inzet mag niet beperkt worden tot 

verbetering en verduurzaming van lokale of stadsdistributie, maar moet óók aandacht 

geven aan thema’s vanuit de Europese distributielogistiek die sterk aanwezig is in (ons 
deel van) de regio. Voor de arbeidsmarkt voor onze logistiek verwachten we een 

passende inzet binnen de human capital agenda. 

 

Agrarische sector 

Het groen van onze Groene Metropoolregio is voor een belangrijk deel agrarisch groen en 

met de transitie van de landbouw staat daarin de komende jaren veel te gebeuren. In de 

fysieke ruimte en de milieuruimte (denk aan stikstof) gaat die transitie kansen bieden, 

ook voor uitbreiding van werklocaties. Tegelijkertijd zal in de transitie van de landbouw 

ook een rol weggelegd zijn om de circulaire economie te voorzien van biobased 

materiaal. En niet te vergeten: de agrarische sector is een economische sector van 

belang die bovendien hoort bij de topsector Health en de relatie met Food. Toch blijft de 

agrarische sector onderbelicht in de focus van de Groene Metropoolregio (voor zover we 

nu zien). Gelet op de vele gebiedsoverschrijdende effecten van de agrarische sector past 

hier een vergelijk met de logistiek en zou een vergelijkbaar pad bewandeld kunnen 

worden, te beginnen met een Position paper agrarische sector. 

 

 

 

 

      Met vriendelijke groet,  

 

 

      Burgemeester en wethouders van Montferland 

      De secretaris,    De burgemeester, 

  

  

  

  

  

  

  

  

      drs. M.J.J. Wagener     H.H. de Vries 
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1 11 - Gemeente Nijmgen 

aan het Algemeen Bestuur van de Groene Metropoolregio
t.a.v. de voorzitter
Nijverheidsweg 2A
6662 NG ELST

Postadres
Gemeente Nijmegen
STlO
Postbus 9105

6500 HG Nijmegen

Bezoekadres
Korte Nieuwstraat 6

6511 PP Nijmegen

T 14024
nijmegen.nl

Datum
Onderwerp

8juni2022
Zienswijze op de jaarstukken 2021,
regionale agenda 2023-2025 en
begroting 2023-2026 GMR

Contactpersoon
Sander Ambrosius
s.ambrosius@nijmegen.nl
T 0655490218

Geachte voorzitter,

De Groene Metropoolregio {GMR) is sinds 1 januari 2021 van start. De samenwerking krijgt
steeds beter vorm rondom de vijf opgaven: circulaire regio, verbonden regio, productieve
regio, ontspannen regio en groene groei. Op 13 april 2022 hebben wij van u de regionale
agenda 2023-2025 en bijbehorende begroting ontvangen. Hierin zijn de ambities op deze
vijf opgaven geactualiseerd en uitgewerkt in concrete activiteiten en resultaten. U vraagt of
wij ons herkennen in de ambities en acties. Met deze brief geven wij hierop onze zienswijze.
Na de zienswijzeprocedure zal de regionale agenda 2023-2025 inclusief begroting 2023-
2026 op 6 juli 2022 vastgesteld worden vastgesteld door het algemeen bestuur.

1. Algemeen
Er is sprake van een ambitieuze regionale agenda. De agenda geeft vorm aan het
benodigde partnerschap in onze regio, waarin aandacht is voor gebiedsgericht werken,
majeure opgaven en gezamenlijke lobby richting provincie, rijk en Europa. Alle opgaven
dragen direct bij aan de versterking van onze stad en de regio. Op hoofdlijnen herkennen
wij de koers die bestuurlijk in gang is gezet in de verschillende opgaveteams. Net als u
vinden wij de samenhang tussen de opgaven van belang. Wij zijn dan ook voornemens om
later dit jaar in te tekenen op alle vijf de opgaven. Wij zullen dit doen na de
begrotingsbehandeling voor 2023 en verder. Voor de toekomst zien we graag een meer
duidelijke uitsplitsing tussen kosten voor het regiobureau en voor de opgaven.
We stemmen in met de regionale agenda 2023 voor de duur van twee jaar waarbij we de
Groene Metropoolregio verzoeken structureel te werken met een vierjarige agenda die
steeds twee jaar na de gemeenteraadsverkiezingen wordt vastgesteld.

2. Inhoudelijke reactie
Zoals hierboven benoemd is de regionale agenda en bijbehorende begroting in lijn met de
koers die in de verschillende bestuurlijke opgaveteams is ingezet. Op een beperkt aantal
onderdelen hebben wij een opmerking:
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Opgave Circulaire regio

Door samen te werken aan deze opgave willen we onze positie als circulaire topregio
versterken en internationaal zichtbaar zijn. Hiervoor willen we gaan we binnen vijf jaar een
instrumentarium ontwikkelen om zuiniger en slimmer om te gaan met energie,
grondstoffen en producten. Het contractmanagement voor gas en elektriciteit wordt
uitgevoerd door de Groene Metropoolregio. Vanaf 2023 worden de kosten hiervoor niet
meer apart verrekend, maar meegenomen in de begroting. Dit verklaart voor een
belangrijk deel de stijging van de kosten voor deze opgave. Wij kunnen hiermee
instemmen. Daarbij geldt als kanttekening dat de daadwerkelijke kosten afhankelijk zijn
van de uitkomst van de aanbesteding van gas en de ambities die hieruit voortkomen.

Opgave Verbonden regio

Door samen te werken aan deze opgave willen we bereiken dat over vijf jaar iedereen snel,
comfortabel, veilig, schoon en betrouwbaar kan reizen. Hiervoor biedt de regio duurzame
oplossingen voor een robuust en veilig wegennet, betrouwbaar spoor, (H)OV voor iedereen
en een aantrekkelijk fietsnetwerk. Binnen deze opgave missen wij nog de integrale visie op
logistiek, zoals deze is in 2021 is beschreven in het position paper. Wij verzoeken de Groene
Metropoolregio om deze visie in de regionale agenda steviger door te vertalen.

Opgave Productieve regio

Met deze opgave willen we bereiken dat het MKB over vijf de COVID-19 crisis te boven is.
We willen het innovatief vermogen en de positie van bedrijven versterken, dat de
productiviteit van bedrijven is toegenomen en de werkgelegenheid is gestegen. Hiervoor is
een toekomstbestendige arbeidsmarkt van belang en dat er externe gelden zijn
binnengehaald om te investeren in onze economie. Binnen deze opgave gaat extra ingezet
worden op de onderwerpen human capital en logistiek. Hiervoor worden ook extra kosten
berekend. Voor 2023 zijn de projecten en activiteiten beschreven, zoals het verduurzamen
van brandstoffen en het bieden van ruimte voor logistiek en de daarbij behorende
ondersteunende faciliteiten op de diverse werklocaties. Voor 2024 en 2025 dienen deze nog
te worden geconcretiseerd. Daarnaast vinden wij het van belang dat ook de provincie
Gelderland gaat bijdragen aan deze onderwerpen. Cofinanciering is noodzakelijk om de
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. We vragen de Groene
Metropoolregio om hierover in gesprek te gaan met de gedeputeerden.

Opgave Ontspannen regio

De opgave is om de komende vijf jaar een goede balans te vinden tussen groei en kwaliteit
van leven. Dit doen we door regionaal in te zetten op duurzaam toerisme, goede
voorzieningen in centra voor inwoners en bezoekers, een sterke culturele infrastructuur
en versterking van natuur, landschap en erfgoed. De oorspronkelijke naam van het
speerpunt 'sterke culturele infrastructuur' is gewijzigd. De nieuwe naam wordt echter niet
consequent toegepast. Omdat het in dit speerpunt niet gaat over de fysieke kant van
erfgoed (monumenten e.d.) stellen wij voor om de naam van het speerpunt te wijzigen in
Cultuur om verwarring te voorkomen.
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Opgave Groene groei

We willen de groei in onze gemeenten gezamenlijk regisseren, zo dat wij de balans tussen
stedelijke ontwikkeling, natuur en landschap, economische groei, goede bereikbaarheid en
ontspannen leefkwaliteit behouden en verbeteren. Voornamelijk wordt ingezet op twee
belangrijke instrumenten: de uitvoering van de Woondeal en de Verstedelijkingsstrategie
waarbij De Groene Groeiregio tevens een coördinerende functie heeft voor de vijf opgaven.

3. Opmerkingen bij de jaarstukken
De aangeboden jaarstukken 2021 betreffen het eerste jaarverslag van de versterkte
samenwerking regio Arnhem-Nijmegen. De door de onafhankelijke accountant
aangeboden controleverklaring en accountantsverslag geven het beeld van een voldoende
getrouw en rechtmatig handelen en een voldoende gezonde financiële positie.

De accountant benoemt een paar aandachtspunten bij de inkoop/aanbesteding, de
aanschaf van ICT-middelen en kantoorinventaris en de aanbieding van de
begrotingsstukken. Deze aandachtspunten zijn opgepakt.

Het boekjaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 331.000,--.
Dit voordeel is met name ontstaan door a-structurele voordelen bij managementkosten,
lobby en profilering en communicatie rondom de voorbereiding van de opgaven.
Het voorstel om het resultaat te verdelen als volgt:
€100.000,-- naar de algemene reserve;
€231.000,-- versterking regiobureau en opgaves;

Deze afspraken zijn in lijn met hetgeen vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en
geven voor ons geen aanleiding tot nadere zienswijze.

4. Opmerkingen bij de begroting
De inwonerbijdrage 2023 is opgebouwd uit de bijdrage voor het regiobureau (€2,57) en
bijdragen voor de vijf inhoudelijke opgaven (gezamenlijk€ 5, 10). Daarmee komt de
inwonerbijdrage voor 2023 uit op€ 7,67. Dit loopt op naar€ 7,93 in 2026. Dat is€ 0,94 per
inwoner meer dan in 2022. Voor Nijmegen gaat het om een extra bijdrage van ca.€ 170.000
in 2023. Meerjarig zien we dat dit bedrag oploopt naar ca.€ 220.000 in 2026. De
kostenstijging komt voort uit een indexering van de kosten voor het regiobureau, het
uitvoeren van nieuwe activiteiten op het gebied van logistiek en door verschuiving van

werkzaamheden van gemeenten naar de Groene Metropoolregio. Bijvoorbeeld voor het
contractbeheer van verkeersveiligheid en gezamenlijke inkoop van energie (gas en
elektriciteit}. Niet voor alle nieuwe activiteiten is op dit moment ruimte in de huidige
begroting. Dat geldt bijvoorbeeld voor de extra bijdrage op het gebied van logistiek, human
capital, mobiliteit, de gebiedsuitwerkingen van de verstedelijkingsstrategie en de
coördinatie van de huisvesting van doelgroepen. Wij zullen hierover een besluit nemen bij
de begrotingsbehandeling 2023 en verder.

In de begroting is echter nog niet de noodzakelijke extra bijdrage aan de Regionale
Energiestrategie (RES} in 2022 en 2023 opgenomen. De RES 1.0 is in 2021 vastgesteld en
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levert een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van de regio om 55% C02 te besparen in
2030 en energieneutraal te zijn in 2050. Er is echter wel budget nodig om de afspraken uit
de RES 1.0 uit te voeren en tot een RES 2.0 te komen, zoals afgesproken binnen de regio en
het Nationaal Programma RES. Het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio heeft
op 6 april jl. ingestemd met een bijdrage van in totaal€ 223.000,- in 2022. Dit is€ 0.30 per
inwoner. Voor Nijmegen gaat het om een bijdrage van€ 53.165 in 2022. Wij constateren dat
hiervoor dekking aanwezig is binnen onze begroting en kunnen hiermee instemmen. Voor
2023 is er op dit moment echter onvoldoende bestuurlijk draagvlak in de regio om de RES
mee te nemen in de begroting van de Groene Metropoolregio, omdat nog niet bekend is of
en hoeveel het rijk gaat bijdragen. We roepen de GMR op om de uitvoering van de RES
structureel te organiseren en te verankeren in de begroting.

De nu voorgestelde kostenverhogingen zijn te verklaren in het licht van de fase waarin de
GMR zich nu bevindt. Na een periode van verkenning en opstart gaat de uitvoering van de
opgaven nu echt vorm krijgen en daarvoor zijn middelen nodig. Echter, deze
budgetuitzetting is niet vanzelfsprekend. Wij zullen blijven aandringen op het binnen de
kaders houden van de begrotingen van de GMR.

Wij sluiten af met een compliment voor de geactualiseerde en ambitieuze regionale agenda
en wensen u succes met het verwerken van de zienswijzen.

Caro
Dr. C.J.M.~
Plaatsvervangend voorzitter
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0 Partij voor
de Dieren
Nijmegen

PvdA Nijmegen

Motie: IPCC op de agenda

Agendapunt: 7 .5 - Raadsvoorstel Zienswijze jaarstukken 2021, begroting 2023-2026 en regionale agenda
2023-2025 van de Groene Metropool regio Arnhem Nijmegen (37/2022)

Indieners: Michelle van Doorn (Partij voor de Dieren)
Maartje Maas {Partij van de Arbeid)

Opsteller: Eline Lauret

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 8 juni 2022,

Constaterende dat:
• Het VN Klimaatpanel IPCC (IPCC) in hun laatste rapporten1 stelt dat klimaatverandering en het steeds

vaker voorkomen van extreem weer al veel sneller veel ernstiger gevolgen voor mens en natuur hebben
dan eerder werd gedacht en dat het van levensbelang is de CO-uitstoot versneld te verminderen;

• Nederland in Glasgow afgelopen november heeft getekend voor 65% minder uitstoot in 2030 wat verder
gaat dan de huidige doelstellingen van de Nederlandse regering2 en de RES 1.0 (slechts 55% in 2030);

• De GMR aandacht besteedt aan klimaatverandering en vooral klimaatadaptatie, maar dat de
doelstellingen/resultaten en concrete activiteiten in de regionale agenda zijn opgesteld op basis van het
achterlopende Nederlandse Klimaatakkoord en RES 1.0, en niet zijn bijgesteld na de afspraken in
Glasgow en de verschijning van de laatste IPCC-rapporten,

Overwegende dat:
• De raad in 2021 de noodtoestand heeft uitgeroepen voor het klimaat;
• De uitstoot van broeikasgassen in 2021 in Nederland weer 2,1 procent hoger lag dan in 20203;
• De GMR een belangrijke rol speelt bij de samenwerking tussen gemeenten om nationale en

internationale afspraken m.b.t. vermindering van CO-uitstoot na te komen,

Verzoekt het College:
De bestuurlijke afvaardiging vanuit het college in het algemeen bestuur de opdracht te geven in het
algemeen bestuur te vragen de Glasgow-afspraken en IPCC-rapporten te betrekken bij de agenda en te
gebruiken als uitgangspunt voor de nadere uitwerking van de opgave voor de regionale energietransitie {RES
2.0),

D66

VVD

Groen Links

PvdA
Maartje Maas

CDA

Stadspartij Nijmegen

SP

GewoonNijmegen.NU

' https://www.ipccch/reports/
https://www.urgenda._nl/co%e2%82%82-uitstoot-weer-omhoog_urgenda-vonnis_niet_ nageleefd]
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/11/uitstoot-broeikasgassen_2-1_-procent-hoger-in-2021
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Nijmegen PvdA Nijmegen
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Motie: Waarborg de positie van de RAC en de raad in de GMR

Agendapunt: Raadsvoorstel Zienswijze jaarstukken 2021, begroting 2023-2026 en regionale
agenda 2023-2025 van de Groene Metropool regio Arnhem Nijmegen (37/2022)

Indieners: Michelle van Doorn (Partij voor de Dieren)
Maartje Maas (Partij van de Arbeid)
Marieke Smit (GroenLinks)
Cees de Beer (Stadspartij Nijmegen)

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 8 juni 2022,

Overwegende dat:
• De Wet tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen op 1 juli 2022 in werking treedt;
• Die wet erop ziet de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen en de

kaderstellende en controlerende rol van onder andere gemeenteraden te versterken bij taken
die in gemeenschappelijke regelingen worden uitgevoerd;

• Uit de memorie van toelichting op deze wet het volgende standpunt van de wetgever naar voren
komt: "Om recht te doen aan die dualistische verhoudingen, moet de raad echter wel in staat
zijn daadwerkelijk sturing en controle uit te kunnen oefenen op het college. Dat is de essentie
van het verlengd lokaal bestuur. Daarom wordt de (informatie)positie van gemeenteraden, ook
bij besluitvorming in de gemeenschappelijke regeling, met de hierna volgende maatregelen
versterkt en worden mogelijkheden gecreëerd voor raden om, voordat een besluit genomen
wordt, inbreng te kunnen leveren".

Constaterende dat:
• De timing van de vergaderingen van de regioagendacommissie plaatsvindt vlak nadat de stukken

openbaar worden gemaakt en worden verzonden aan het algemeen bestuur en/of de raden;
• De Agendacommissie adviseert aan het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio, maar

daarvoor in het slechtste geval maar twee dagen de tijd voor heeft;
• Het gevolg is dat de raden hun desbetreffende bestuurders uit het algemeen bestuur alleen maar

achteraf kunnen aanspreken of een boodschap kunnen meegeven, als het Algemeen bestuur al
heeft vergaderd;

• Deze gang van zaken niet bijdraagt aan een kaderstellende rol van de raden, hooguit een
achteraf controlerende rol;

• Die laatste rol ook niet uit de verf komt als de raad van tevoren feitelijk niets kan meegeven;
• In het Reglement van Orde van de Regionale Agendacommissie staat dat de commissie niet

alleen het Algemeen bestuur adviseert, maar ook de kaderstellende en controlerende positie van
de raden waarborgt;

• Uit het voorgaande naar voren komt dat het waarmaken van deze taak aanzienlijk wordt
bemoeilijkt.



Van mening dat:
• Het de positie van de leden die namens de raad in de Regionale Agendacommissie benoemd

zijn sterker maakt als de raad in het openbaar deze motie steunt.

Roept het college op om:
• De bestuurlijke afvaardiging vanuit het college in het algemeen bestuur de opdracht te geven

in het algemeen bestuur deze kwestie aan de orde te stellen.
• Zo mogelijk via het Algemeen bestuur een besluit op te stellen met een opdracht aan het

Dagelijks bestuur de agenda aan te passen, zodanig dat de raden voldoende tijd wordt
geboden om een politiek-bestuurlijke dialoog te voeren met hun bestuurders in de aanloop
naar een vergadering van het Algemeen bestuur.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Amendement SP: Goed beslagen ten ijs
Raadsvergadering: 8 juni 2022
Agendapunt 7.5: Raadsvoorstel Zienswijze jaarstukken 2021, begroting 2023-2026 en regionale
agenda 2023-2025 van de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen (37/2022)
le indiener: H. van Hooft (SP)
Schrijver: Y. Wieken (SP)1

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 8 juni 2022;

Constaterende, dat:
1. Het moment om deze regionale agenda zo snel na de gemeenteraadsverkiezingen- voor meer

jaren vast te stellen niet optimaal is, omdat raadsleden zo kort na de verkiezingen nog niet
volledig zijn ingewerkt;

2. Dan al voor meer jaren committeren aan een regionale agenda derhalve ongewenst is;
3. De nieuwe raadsleden die zitting hebben in de Regionale Agendacommissie nog zoekende zijn

naar een zo goed mogelijke invulling van de kaderstellende en controlerende rol voor de
gemeenteraad;

4. De gemeenteraadsleden begrip hebben voor de wens vanuit de GMR om de regionale agenda
voor meer jaren vast te stellen;

Overwegende, dat:

I. Wij voorstellen om te gaan werken met een vierjarige agenda die steeds twee jaar na
verkiezingen wordt vastgesteld, waarmee wordt voorzien in de behoefte vanuit de GMR en
recht wordt gedaan aan de positie van de raadsleden;

Wijzigt het Raadsvoorstel Zienswijzejaarstukken 202l, begroting 2023-2026 en regionale agenda
2023-2025 van de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen (37/2022) als volgt:

Aan beslispunt 3 wordt de volgende tekst toegevoegd:

1. " ...met dien verstande dat de brief aan de Groene Metropoolregio gewijzigd wordt
vastgesteld waarbij in de brief wordt aangegeven dat de regionale agenda 2023 voor de duur
van tweejaar wordt vastgesteld. De Groene Metropoolregio wordt verzocht structureel te
werken met een vierjarige agenda die steeds tweejaar na de gemeenteraadsverkiezingen wordt
vastgesteld."

SP
H. van Hooft

PvdD

GroenLinks

VVD

Stadspartij Nijmegen

CDA

D66

Gewoon Nijmegen.nu

PvdA

stp;ecgenomeo ,an een amendement ,an Gemeentebelangen Renk,m.
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Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Verzonden d.d. 

     2022-015709 21 juni 2022  
Onderwerp: Behandeld door Telefoonnummer Bijlage(n) 

 Zienswijze op concept regionale agenda 
2023-2025 en ontwerpbegroting 2023-2026 

S. van Eldik 06-48120508   

 
 
Geachte heer Van den Berg, 
 
 
We danken u hartelijk voor het toezenden van de concept regionale agenda 2023-2025 en 
ontwerpbegroting 2023-2026. Middels deze brief dienen we graag een zienswijze hierop in. We 
lichten de motivatie over de zienswijze hieronder toe. 
 
We zijn een groot voorstander van regionale samenwerking en herkennen (de uitwerking van) de 
ambities en bijbehorende acties in de concept regionale agenda. We spreken dan ook graag onze 
complimenten hierover uit. 
 
We waren echter wel verrast door de verhoging van de inwonerbijdrage. De uitleg die hierbij wordt 
gegeven is helder. Echter we willen u wel meegeven dat we niet onbeperkt budget beschikbaar 
kunnen stellen en zien graag dat u ervoor waakt dat er jaarlijks een verhoging plaatsvindt. We 
verwachten dat u kritisch naar de ambities en bijbehorende urgentie blijft kijken. Tevens vinden we 
het van belang dat u op zoek blijft gaan naar inkomsten vanuit externe partijen. 
 
Daarnaast stellen we voor de concept-regionale agenda 2023-2025 voor de duur van twee jaar 
vast te stellen i.p.v. van drie jaar, dus voor de periode van 2023-2024 en verzoeken we u om vóór 
het aflopen van die twee jaar een voorstel te doen voor de termijnvaststelling van de regionale 
agenda met looptijd langer dan twee jaar, waarbij de vaststelling daarvan niet plaatsvindt in het 
eerste jaar na de gemeenteraadsverkiezingen en ook niet direct voor de verkiezingen. 
 
Hoogachtend, 
 
de raad, 
 
de griffier, 
 
 
 
drs. D.E. van der Kamp 

de voorzitter,  
 
 
 
Patricia Hoytink-Roubos 
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Beste bestuursleden, 

    

Uw brief van Uw kenmerk Behandeld door  

13 april 2022 2022-GMDB-26 

 

S.P.T. (Sjoerd) van der Meer 

(026) 33 48 111 Bijlage 

s.vander.meer@renkum.nl  
 

Verzenddatum van deze brief Ons kenmerk 

 156278 

 

 

Op 13 april 2022 hebben we de concept-Regionale agenda 2023-2025, inclusief ontwerpbegroting 

2023-2026 van u ontvangen. In de begeleidende brief nodigt u onze raad uit om een zienswijze 

naar voren te brengen over de algemene financiële en beleidsmatige kaders. Tevens vraagt u ons 

of we ons herkennen in de (uitwerking van de) ambities en bijbehorende acties in de concept-Regi-

onale agenda. 

 

Zienswijze op de ontwerpbegroting 2023-2026 
 

De ontwerpbegroting 2023-2026 is voor het eerst opgenomen in de concept-Regionale agenda. 

Naast verhoging van de inwonerbijdrage voor het regiobureau als gevolg van de indexering van de 

kosten, neemt ook de inwonerbijdrage voor de regionale opgaven toe. Als reden hiervoor wordt 

door u gegeven: de indexering van de kosten, het realistischer begroten, en het overhevelen van 

werkzaamheden vanuit de gemeenten naar de regio en extra inzet en nieuwe initiatieven. 

 

De stijging van de inwonerbijdrage voor de opgaven is met €0,87 per inwoner fors te noemen. We 

kunnen ons evenwel vinden dat de inwonerbijdrage toeneemt als gevolg van de inflatiecorrectie en 

het realistischer begroten. De verhoging van de bijdrage als gevolg van de verplaatsing van taken 

van gemeenten naar de opgaven is ook verdedigbaar vanuit het oogpunt van kostenefficiëntie. 

 

We hebben meer moeite met het stijgen van de inwonerbijdrage door een stijging van ambities 

(extra inzet of nieuwe taken) die niet wordt gedekt door compensatie vanuit bijvoorbeeld de Pro-

vincie of het Rijk. We worden hier nu in de ontwerpbegroting mee geconfronteerd, terwijl hierover 

niet eerder integraal een discussie is gevoerd. Er is vanuit de regiogemeenten ook niet expliciet de 

vraag neergelegd bij de regio waaruit de genoemde extra inzet of nieuwe taken kan worden ver-

klaard. 

 

We hebben het beeld dat de Groene Metropoolregio nog teveel ambitie heeft en daarin te weinig 

keuzes weet te maken. Het maken van keuzes biedt de mogelijkheid om de ambities waar we ons 

als regio toe beperken ook met focus te kunnen realiseren en concreet te maken. 

 

Hoewel voor sommige van deze nieuwe taken cofinanciering vanuit het Rijk of de Provincie be-

schikbaar is, stellen we voor dat het budget voor de extra taken/ nieuwe taken uit de begroting 
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wordt gehaald en dat daarmee verband houdende taken anders worden gefaseerd of opnieuw ge-

prioriteerd. Voor Renkum blijft daarmee de stijging van de inwonerbijdrage voor de opgaven beter 

behapbaar. We hadden overigens ook verwacht dat er al cofinanciering bij de plannen uit de regio-

nale opgaven zou zijn geregeld in plaats van dat er nu extra geld gevraagd wordt voor het maken 

van plannen waar dan cofinanciering voor beschikbaar is. 

 

Reactie op de concept-Regionale agenda 2023-2025 
 

We hebben de Concept-Regionale agenda met belangstelling gelezen en we willen de regio compli-

menteren voor hetgeen tot op heden is gerealiseerd. 

 

De regionale opgaven sluiten in grote lijnen goed aan bij onze eigen ambities en beleidsdoelen, en 

zijn zodoende van meerwaarde voor onze gemeente. Wel willen we (nogmaals) meegeven dat de 

regionale opgaven vooral gericht moeten zijn op die ambities/ doelen die we als individuele ge-

meente niet zelf kunnen realiseren. In onderstaand overzicht hebben we onze reactie op de con-

cept-Regionale agenda per opgave opgesomd. 

 

Regionale 

opgave 

Wat vinden we van de ambitie van de 

opgave en de voorgestelde aanpak? 

Welke kanttekeningen/ opmerkingen/ suggesties wil-

len we meegeven? 
   

Verbonden 

regio 

• De regio is zeer ambitieus in haar doel-

stelling wat betreft mobiliteit. De opga-

ven zijn ook groot gezien de verstede-

lijking en duurzaamheidsambities. We 

herkennen een aantal voor Renkum 

belangrijke speerpunten, zoals snelle 

fietsroutes, HOV-lijnen en koppelkan-

sen met de ontspannen regio. 

• Het is lastig voor Renkum om goed mee te draaien 

in de regio omdat lokaal er (te) weinig beschikbare 

capaciteit is en we zaken moeten prioriteren, en an-

derzijds de regio veel vraagt van ons. Het is hierom 

nodig voor Renkum samen met de regio te priorite-

ren waar we aan bijdragen (bestuurlijk en ambte-

lijk). 

Productieve 

regio 

• We kunnen ons vinden in de voorge-

stelde aanpak en onderschrijven de 

ambitie om economische groei te facili-

teren om te komen tot een forse ba-

nengroei binnen de regio in een goede 

balans met de leefkwaliteit in de regio. 

• Deze leefkwaliteit kan alleen geborgd 

worden als er ook uitvoering gegeven 

wordt aan de andere opgaven en er 

een goede samenhang is tussen de 

verschillende opgaven. 

• De ambitie binnen de opgave is groot en hangt deels 

af van en heeft ook invloed op de andere opgaven. 

De samenhang en afstemming tussen de verschil-

lende opgaven is van groot belang en blijft een be-

langrijk aandachtspunt. 

• In het afgelopen jaar is wel een poging gedaan om 

de ‘satéprikker’ door de verschillende opgaven te 

halen, maar de manier waarop nu ambtelijk en be-

stuurlijk vanuit de opgaven wordt afgestemd zou 

verbeterd kunnen worden door meer integraal te 

gaan werken. Zo zijn er veel onderlinge relaties tus-

sen de opgaven die nu onderbelicht zijn. 

• Een voorbeeld is het onderdeel Human Capital dat 

focust op bepaalde bedrijfstakken, maar te weinig 

op de spin-offeffecten van die bedrijfstakken en die 

ambitie. Bijvoorbeeld, meer werkgelegenheid aan-

trekken naar de regio vraagt om meer woningen en 

ook meer voorzieningen. Het realiseren van de ge-

stelde ambitie binnen de sectoren Health, Hightech 

& Energy en Food vraagt uiteindelijk ook meer van 

andere sectoren (en meer personeel), waar even-

eens voldoende aandacht voor moet zijn binnen de 

Human Capital agenda. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan de Horeca of de overheid, waar het nu al lastig 

is om aan geschikte arbeidskrachten te komen. 

Circulaire 

regio 

• Het ontbreekt in deze opgave niet aan 

ambitie. Met de opgenomen doelen en 

voorgestelde aanpak wil de regio toon-

aangevend worden in circulair denken 

en handelen; in Nederland en in Eu-

ropa. We kunnen ons vinden in de 

• Er gebeurt een hoop op het gebied van klimaat, 

energie, circulariteit en duurzaamheid in de regio. 

Met name binnen de speerpunten duurzame energie 

en circulaire bouw en infrastructuur bewijst de regio 

het verschil voor Renkum te kunnen maken. 



Gemeente Renkum 

 

 

 

Onderwerp 

 Zienswijze gemeenteraad Renkum concept-Regionale agenda 2023-2025 

Datum Ons kenmerk  Pagina 

30 juni 2022 156278  3 van 4 

 

Regionale 

opgave 

Wat vinden we van de ambitie van de 

opgave en de voorgestelde aanpak? 

Welke kanttekeningen/ opmerkingen/ suggesties wil-

len we meegeven? 
   

ambitie, maar uiten ook onze zorgen 

over de voorgestelde aanpak wat be-

treft de speerpunten water en klimaat-

adaptatie, en circulaire economie. 

• Tegelijkertijd zijn we nog aan het uitvinden welke 

bijdrage de speerpunten water en klimaatadaptatie, 

en circulaire economie voor Renkum kunnen leve-

ren. Het thema klimaatadaptatie wordt namelijk 

vooral via een andere werkregio vormgegeven en 

het thema circulaire economie is binnen onze eigen 

organisatie nog onderbelicht. De suggestie die we 

willen meegeven is om hier scherp op te zijn en 

vooral te kijken hoe de regio hier voor Renkum het 

verschil kan maken. 

Ontspannen 

regio 

• We kunnen ons vinden in de voorge-

stelde aanpak. De ambitie voor de op-

gave draagt ook bij aan onze (lokale) 

doelstellingen op het gebied van recre-

atie en toerisme, cultuur, natuur en 

landschap, en behoud van een goed 

voorzieningenniveau. 

• Als Veluwezoomgemeenten vormen we een schakel 

tussen twee regio’s: de Groene Metropoolregio en de 

Veluwe. De toerist kent geen grenzen. Voor ons is 

het van belang dat er een goede aansluiting is tus-

sen beide regio’s. Zo werken bijvoorbeeld beide re-

gio’s nu met (een uitwerking) van belevingsgebieden 

en zal ook het wandelnetwerk naadloos op elkaar 

worden aangesloten (zowel fysiek als digitaal). Ook 

in de samenwerking met TVAN wordt zorggedragen 

voor een goede afstemming tussen Visit Veluwe en 

Visit Arnhem Nijmegen. We moeten zorgen dat er 

een goede afstemming is en blijft tussen beide ge-

bieden. 

• De ambitie en de voorgestelde aanpak is voorname-

lijk op externe doelen gericht. Het voorstel zou ook 

interne doelen en ambities moeten nastreven die de 

samenwerking bevordert, zowel fysiek als digitaal. 

Zoals waar mogelijk metadata genereren en koppe-

len en het inrichten van een bestuurlijk dashboard 

wat live cijfermatig (financieel, bezoekers etc.) in-

zicht geeft om beter te kunnen sturen. 

• Cultuur en erfgoed zou ook een (afgestemde) mar-

ketingvisie moeten hebben op lokaal, sub-regionaal, 

regionaal en landelijk niveau. Marketingtechnische 

samenwerking met TVAN, VisitVeluwe en het NBTC 

is hier een belangrijk onderdeel van. 

Groene 

groeiregio 

• De opgave heeft goede ambitie en ook 

de keuze voor de twee speerpunten is 

de juiste. Deze speerpunten sluiten 

goed aan bij onze dagelijkse praktijk. 

• Het realiseren van voldoende betaal-

bare woningen en het behouden van de 

woningen in deze categorie is een com-

plexe opgave waar veel bij komt kij-

ken. Samenwerking door o.a. kennis-

deling en gezamenlijk onderzoek is 

noodzakelijk om de klus te klaren. 

• Is de regio niet iets te ambitieus en willen we niet 

teveel? Zijn we niet teveel ambities en beleidsdoelen 

aan het stapelen waardoor de doelstellingen uit de 

opgaveovereenkomst in gevaar komen? Het is voort-

durend zoeken naar de juiste balans en het stellen 

van de juiste prioriteiten. 

 

Wat betreft de duur van de Regionale agenda stellen we voor dat deze niet de beoogde looptijd van 

drie jaar – 2023 tot en met 2025 – heeft, maar nu voor een periode van twee jaar – dus 2023 en 

2024 – wordt vastgesteld. We zien graag dat vervolgens in 2024 de Regionale agenda voor een pe-

riode van vier jaar – dus 2025 tot en met 2028 – wordt vastgesteld. Op die manier wordt voorko-

men dat de Regionale agenda niet hoeft te worden vastgesteld in een jaar met gemeenteraadsver-

kiezingen. 
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Intentie wat betreft deelname aan de regionale opgaven 
 

Hoewel u niet expliciet van ons vraagt om een intentie uit te spreken wat betreft deelname aan de 

regionale opgaven voor de periode 2023-2025, willen we deze met deze brief toch aan u uitspre-

ken. Uiteraard met inachtneming van de bovengenoemde zienswijze op de ontwerpbegroting. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM 

de griffier, de voorzitter, 

 

  

 

 

dr. J. (Juul) Cornips A.M.J. (Agnes) Schaap 
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datum zaaknummer uw brief/kenmerk 

1 juli 2022 836271 d.d. 13 april 2022 

 
behandeld door doorkiesnummer bijlage(n) 

R. de Ruig (026) 49 76 911 2 

 
onderwerp 

Zienswijze op de concept-jaarrekening 2021 en de regionale 
agenda 2023-2025 (incl. begroting) van de Groene Metropoolregio 
Arnhem-Nijmegen  

 

 

Geachte voorzitter, 

Geachte leden, 

 

Onlangs heeft de raad van Rheden de concept-jaarrekening 2021 (met bijlagen) en de concept-
regionale agenda 2023-205 (met bijlagen) van de GR Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 
ontvangen. In de begeleidende brief van 13 april jl. biedt uw bestuur de raad de mogelijkheid 
een zienswijze te geven op deze stukken.  
 

Hierbij delen wij u mee dat de gemeenteraad na haar beraadslagingen in haar vergadering van 
28 juni 2022, waarbij een amendement en een motie met unanieme meerderheid zijn 
aangenomen, de volgende reactie geeft. 
 
Reflectie op hoofdlijnen t.a.v. de concept jaarrekening 2021 

Op 01 januari 2021 is de gemeenschappelijke regeling Groene Metropoolregio Arnhem-

Nijmegen formeel gestart. In 2021 is gestart met een klein groepje mensen met als 
uitdaging de regio-organisatie te bouwen en met bestuurders in de 5 BOT’s aan de slag te 
gaan met de 5 opgaven. Het 1e jaar is primair een opbouwjaar. De begroting bevatte dan 
ook tal van onzekerheden. In het opbouwjaar is desalniettemin veel bereikt (zie 
Voortgangsbrief 01 mrt 2022). 
De concept-jaarrekening 2021 sluit met een exploitatie-overschot van € 331.012. Dit wordt 
primair veroorzaakt door lagere uitgaven voor het Regiobureau. De oorzaak is verklaarbaar; 

vertraging in de start en daarmee vertraging in de opbouw van de organisatie.  
In afwijking van hetgeen in de Gemeenschappelijke Regeling is vastgelegd wordt door het AB 
voorgesteld het overschot niet terug te laten vloeien naar de gemeenten, maar te 
bestemmen voor  

− de algemene reserve (€100.000) waarmee deze direct op het maximum wordt 
gebracht. 

− een bestemmingreserve (€231.012).  

De bestemmingsreserve is bestemd voor de afronding van de inrichting van het 
regiobureau en de versnelde uitvoering van een aantal speerpunten.   

Wij ondersteunen deze resultaatbestemming en de onderbouwing ervan (zoals weergegeven 
in uw Memo ‘Onderbouwing inzet rekeningoverschot 2021’). 

 
Reflectie op hoofdlijnen t.a.v. de concept-regionale agenda 2023-2025 (incl. ontwerpbegroting) 

De agenda bouwt voort op de ingezette koers. Er doen zich uiteraard accentverschuivingen 
voor met name om adequaat in te spelen op maatschappelijk-politieke ontwikkelingen.  
Met name nu ook het Rijk extra inzet op woningbouw-acceleratie, stikstof-maatregelen, 
landbouwtransitie en energietransitie. 

Dagelijks Bestuur  
Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen  
T.a.v. de heer drs. H.M.F. Bruls 
 
Nijverheidsweg 2a 
6662 NG  ELST 
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2 1 juli 2022 836271 

Wij ondersteunen nog steeds alle 5 opgaven, mede vanuit hun samenhang. Vooralsnog ligt 
onze prioriteit met name binnen de “Groene Groeiregio”, de circulaire regio en de 

ontspannen regio. 
De regionale opgaven kenmerken zich door hun schaalomvang, complexiteit en lange termijn 
karakter. Wij begrijpen de wens om meerjarig, structureel samen te werken en bij te dragen. 
De voorgestelde termijn van 3 jaren (2023-2024-2025) steunen wij echter niet. 
Wij wensen dat de regionale agenda en de bijbehorende opgave-overeenkomsten voor de 
duur van twee jaar worden vastgesteld in plaats van drie jaar, dus voor de periode van 

2023-2024. Daarnaast verzoeken wij de Groene Metropoolregio om ruim vóór het aflopen 
van die twee jaar een voorstel te doen voor een cyclus voor de regionale agenda, zodanig 
dat de vaststelling daarvan niet plaatsvindt binnen één jaar na gemeenteraadsverkiezingen 
en ook niet minder dan zes maanden voor gemeenteraadsverkiezingen. 
 
De totale bijdrage per inwoner stijgt in 2023 met € 0,94 naar € 7,67. De stijging van de 

bijdrage wordt veroorzaakt door (a) indexatie, (b) realistischer begroten op basis van de 

ervaringen in het opbouwjaar en (c) de uitvoering van extra taken op verzoek van de 
gemeenten en (d) door verschuiving van werkzaamheden van gemeenten naar de GMR.    
Met name deze laatste 2 punten vragen om aandacht qua besluitvormingsprocedure in 
relatie tot het budgetrecht van de gemeenteraad. Bovendien is de veronderstelde besparing 
bij gemeenten niet of nauwelijks traceerbaar. 
 
Het geheel overziend geloven wij in een sterke profilering van de regio en een krachtige 

samenwerking. Wij herkennen ons nog steeds in de ambities, speerpunten en acties. 2023 
wordt het 3e jaar van de samenwerking. Wij hebben het vertrouwen dat de samenwerking 
steeds professioneler, solider en vooral succesvoller wordt. 

 
Concept-jaarrekening 2021 en concept agenda (incl. begroting) 2023-2025 
Hierbij delen wij mee dat de gemeenteraad in haar vergadering van 28 juni 2022 in beginsel 

een positieve zienswijze heeft gegeven op de concept-jaarrekening 2021 en de concept-agenda 
2023 (incl. ontwerpbegroting).  
Definitieve besluitvorming door de gemeente Rheden over daadwerkelijke deelname aan de 

opgaven en de daaraan verbonden financiële bijdrage vindt plaats in het najaar. 
 
Aanvullend hierop vragen wij uw aandacht voor de procesgang en timing van de besluitvorming. 
De positie van de Regio Agenda Commissie en de kaderstellende rol van de gemeenteraad 

komen in de knel. Wij verzoeken U de agenda zo aan te passen, dat de Raden voldoende (lees 
min twee weken voor voorbereidende vergaderingen) tijd wordt geboden om een politiek-
bestuurlijke dialoog te voeren met hun bestuurder in de aanloop naar een vergadering van het 
Algemeen bestuur. 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Rheden, 

 
 
 
 
Carol van Eert, 
burgemeester. 

 
 
 
 
Nadja Renkema, 
secretaris. 
 

 
BIJLAGEN: 
• Amendement inzake duur regionale agenda 
• Motie inzake waarborg rol gemeenteraad in Groene Metropoolregio A-N 
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Groene Metropoolregio Arnhem - Nijmegen 
Nijverheidsweg 2 1  
6662 NG  Elst 

 

 
 
 
datum : 14 juni 2022 
zaaknummer : Z/22/093894 /201562757 
onderwerp : Zienswijzebrief gemeenteraad concept begroting 2023-2025 

GMR Arnhem-Nijmegen en begrotingswijziging 2022 
contactpersoon : Dionne Tan/Freddy Blommers 
 
 
 
Beste leden van het dagelijks bestuur, 
 
 
De gemeenteraad heeft kennis genomen van de voorstellen van het AB van de 
Gemeenschappelijke Regeling Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR Arnhem-
Nijmegen). De gemeenteraad heeft in het najaar van 2021 beslist over de deelname aan de vijf 
opgaven; te weten Verbonden regio, Productieve regio, Circulaire regio, Ontspannen regio en 
Groene groeiregio. De gemeenteraad ziet met genoegen dat de opgaven uitgewerkt zijn in de 
voorliggende begroting. 
 
Onze inwoners worden met veel prijsstijgingen geconfronteerd. Een verhoging van de bijdrage 
per inwoner door uitbreiding van de opgaven is op dit moment niet uit te leggen. De 
gemeenteraad is daarom van mening dat de stijging beperkt moet blijven tot de correctie voor 
inflatie. Dit past ook binnen de gemaakte afspraken. Een verdere stijging van de gemeentelijke 
bijdrage voor het uitbreiden van de opgaven aan de GMR Arnhem-Nijmegen is bespreekbaar 
op het moment dat de Rijksgelden een feit zijn.  
 
De gemeenteraad spreekt zich uit tegen de verhoging van de inwonerbijdrage per 2023, met 
uitzondering van de indexatie van deze bijdrage. De incidentele verhoging van het budget van 
de RES is een eerder aangenomen voorstel, waarvan de uitwerking vorm heeft gekregen. De 
gemeenteraad legt zich neer bij die incidentele verhoging van de bijdrage in 2022 voor de 
uitvoering van de regionale afspraken van de RES. 
 
De gemeenteraad acht het passend om de Regionale agenda en de daarbij behorende 
begroting voor maximaal twee jaar vast te stellen, te weten voor de jaren 2023 en 2024. In de 
komende twee jaar kan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groene Metropool de 
regeling aanpassen aan de Wet tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen die op 
1 juli 2022 van kracht is. Nadat de regeling is aangepast en de gewijzigde regeling is 
vastgesteld door alle raden, kan in 2024 de Regioagenda worden voorgelegd aan de raden. De 
raden kunnen vervolgens op basis van de positie die zij in de nieuwe regeling hebben gekregen 
en mede op grond van de tussentijdse resultaten van de GMR een besluit nemen over het 
vaststellen van de Regioagenda voor de jaren vanaf 2025 en de looptijd van die Regioagenda. 
 
 

Gemeente Westervoort 

Dorpsplein 1 
Postbus 40 
6930 AA Westervoort 
 
(026) 317 99 11 
gemeente@westervoort.nl 
www.westervoort.nl 



 

 

 
In de komende periode blijft onze raad nauw betrokken bij de GMR Arnhem-Nijmegen en zullen 
wij de ontwikkelingen en vervolgvoorstellen met belangstelling tegemoet zien. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
mr. M. Smits-Jansen drs. A.J. (Arend) van Hout 
griffier voorzitter 
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Gemeente Wijchen
Kasteellaan 27

Postbus 9000

6600 HA Wijchen

t 088 432 70 00

e gemeente@wijchen.nl

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Nijverheidsweg 2a 
6662 NG  Elst9 juni

Groene Metropoolregio 
Arnhem-Nijmegen     6662 NG 
ELST     6662 NG ELST 
Nijverheidsweg 2a   6662 NG 
Elst Groene Metropoolregio 
Arnhem-Nijmegen  

datum 9 juni 2022
onderwerp Reactie op agenda 2023-2025 en begroting 2023
verzonden

Geacht bestuur,

Op 14 april 2022 heeft het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio de (concept) 
regionale agenda 2023-2025, de (concept) jaarrekening 2021 en (concept) begroting 
2023 - 2026 van de Groene metropoolregio toegezonden aan de gemeenten met het 
verzoek hier voor 24 juni 2022 op te reageren zodat besluitvorming hierover op 6 juli 
2022 kan plaatsvinden. Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik. 

Regionale agenda Groene Metropoolregio 2023-2025 
Met deze meerjarenagenda is er weer een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van 
de regionale samenwerking. In 2021 en 2022 lag er veel nadruk op het opbouwen van de 
organisatie en onderzoek. Voor de jaren 2023 – 2025 zijn de ambities voor alle opgaven 
bepaald en wordt gewerkt worden aan uitvoeringsplannen.  
Wijchen vindt Regionale samenwerking van zeer groot belang en wij steken dan ook in 
op deelname aan alle vijf de opgaven. De geformuleerde ambities en de uitwerkingen 
daarvan lijken ons realistisch en wij onderschrijven deze dan ook van harte. 

Jaarrekening 2021 
De gemeente Wijchen stemt ook in met de jaarrekening 2021 van de Groene 
Metropoolregio Arnhem Nijmegen en de voorgestelde besteding van het positieve 
resultaat. 

Regionale begroting Groene Metropoolregio 2023-2026 
In de begroting is een aanzienlijke verhoging van de bijdrage per inwoner voorzien. Deze 
stijging met € 0,94 heeft u toegelicht. Een deel, namelijk € 0,18 wordt veroorzaakt door 
het toepassen van indexering en een ander deel, zijnde € 0,14 door realistischer 
begroten. Het grootste deel, € 0,62 wordt veroorzaakt door de ambities van de regio en 
het inspelen op kansen. De indexering en ook het realistischer begroten kan gezien 
worden als noodzakelijke extra uitgaven. Maar Wijchen hecht sterk aan 
begrotingsdiscipline, daarom zullen afwijkingen van de begroting in het vervolg nog 
kritischer worden gevolgd waarbij het goed denkbaar is dat een volgende verhoging niet 
op goedkeuring van Wijchen kan rekenen. 

Daarnaast zijn er nog extra uitgaven die voortvloeien uit de ambitie van de regionale 
samenwerking en de hieraan gekoppelde kansen voor bijdragen van derden. De 

contactpersoon
Marc Janssen

t 088 432 7290

ons kenmerk
Z/22/078063

contactpersoon
Marc Janssen

t 088 432 7290

ons kenmerk
Z/22/078063



bestuurders hebben in het voortraject reeds ingestemd met de ontwikkeling van deze 
plannen. Daarbij hebben zij ook aangegeven dat Wijchen sterk hecht aan 
begrotingsdiscipline. Dus ook hier geldt dat bij een volgende overschrijding niet 
vanzelfsprekend op goedkeuring van Wijchen zal kunnen rekenen.

Wijchen wil een krachtige partner zijn in de regio. Tegelijkertijd wil Wijchen wil ook een 
financieel gezonde partner zijn. Daarom roepen wij u op om, zonder verlies van ambities, 
kritisch te kijken naar de uitgaven voor de Groene Metropool Regio. 

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uit naar de 
definitieve versie van de stukken.

L. Berendsen M. van Beek
Griffier Voorzitter
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1 4 - Gemeente Doesburg - besluit afzien zienswijze  

  

 

 

 

  

 

 

- 

Het algemeen bestuur van 

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen  

Postbus 9029 

6800 EL  ARNHEM 

 

6800EL9029  

   

 

01 juli 2022 

 

Onderwerp  Besluit afzien zienswijze Behandeld door  K. Pieters 

Ons kenmerk  Z/22/023986 - D/22/084228 Telefoonnummer  (0313) 48 13 59 

Uw kenmerk   E-mailadres  Kimm.Pieters@doesburg.nl 

 

 

 

Geachte bestuur, 

 

Stadhuis  Post  Contact 

Philippus Gastelaarsstraat 2  Postbus 100  info@doesburg.nl  

6981 BH Doesburg  6980 AC Doesburg  www.doesburg.nl  

Hierbij laten wij u weten dat de raad in zijn vergadering van 30 juni 2022 besloten heeft tot het 

afzien van een zienswijze op de concept regionale agenda 2023 - 2025 met daarbij de 

ontwerpbegroting 2023 - 2026.  

 

- 

Hebt u nog vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens burgemeester en wethouders van Doesburg, 

 

K. Pieters | Juridisch administratief medewerker  

Dit document maakt onderdeel uit van een digitaal proces en is daarom niet ondertekend. 

 

 

 



1 Brief KAN inzake "Zienswijze Regionale Agenda 2023-2025 incl. Begroting 2023-2026", d.d. 29-06-2022 





11 Vaststellen van de Archiefverordening Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 2022 

1 11.0 oplegnotitie Archeifverordening.docx 

BESLISDOCUMENT
algemeen bestuur

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Vergaderdatum 6 juli 2022

Onderwerp Vaststellen van de Archiefverordening Groene Metropoolregio Arnhem-
Nijmegen 2022

Portefeuillehouder L. van Riswijk

Opsteller Henk van den Berg

GEVRAAGD
BESLUIT

De archiefverordening vast te stellen conform bijgevoegd concept.

TOELICHTING Afgelopen jaar is er een digitale werkomgeving voor de GMR 
ingericht. Dit is gedaan in de cloudomgeving van Microsoft365.
De GMR is archiefplichtig voor de eigen bedrijfsvoering en 
gedelegeerde taken. Onder het laatste vallen bijvoorbeeld notulen 
van de verschillende overlegvormen die de GMR organiseert. 
 
In artikel 26 van de GR is het e.e.a. geregeld over de archieffunctie 
van de samenwerking. Zo is bepaald dat uw bestuur een 
archiefverordening opstelt.
Daarnaast zijn in genoemd artikel verplichtingen opgenomen voor het 
dagelijks bestuur. Zij wijst een archiefbewaarplaats en een e-depot 
aan. Het dagelijks bestuur kan hiertoe overgaan nadat u deze 
archiefverordening heeft vastgesteld. 

Inmiddels is een DVO gesloten met de gemeente Nijmegen over het 
archiefbeheer. 
De beheerder van de (aan te wijzen) archiefbewaarplaats is ook 
belast met het toezicht op naleving van de Archiefwet. Het Regionaal 
Archief Nijmegen (RAN) is de archiefbewaarplaats van Nijmegen, van 
8 gemeenten en 6 gemeenschappelijke regelingen. Het toezicht op 
het informatie-beheer wordt uitgevoerd door de archiefinspecteur/ 
gemeentearchivaris. 

De afgelopen periode is door het regiobureau, in samenspraak met 
de archiefinspecteur, gewerkt aan twee sporen: 

- Regelingen.
De Archiefverordening ligt nu voor. Na uw besluit zal het 
dagelijks bestuur tot het vaststellen van het 
aanwijzingsbesluit en de beheerregeling. 

- De inrichting van de digitale omgeving  
Voor het correct archiveren is het nodig dat de MS365 
omgeving juist is ingericht en ook als zodanig gebruikt 



GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

wordt. Het inrichten is specialistisch werk. Afgelopen periode 
is gewerkt aan het in beeld brengen van de opdracht, taken, 
doorlooptijd en kosten. Dit proces kon niet worden afgerond 
in het opbouwjaar 2021.Binnenkort zal er meer duidelijkheid 
gegeven kunnen worden over de taken, doorlooptijd en 
kosten die dit met zich meebrengt.

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

Archiefverordening. 

FINANCIËLE 
PARAGRAAF

Het opbouwen van de noodzakelijk archieffunctionaliteiten vraagt, 
naast de formele juridische verplichtingen, ook een investering. Dit 
vraagt nog nadere uitwerking. Bezien moet worden in hoeverre, nu dit 
project niet in het opbouwjaar 2021 kan worden afgerond, in de 
begroting 2022 voldoende middelen beschikbaar zijn.

RISICO'S EN 
BEHEERS-
MAATREGELEN

De archiefverordening is beoordeeld door de archiefinspecteur.
Het daadwerkelijk inrichten van het digitaal archief vraagt de nodige 
expertise die binnen het regiobureau niet voorhanden is. Hiermee 
ontstaat een afhankelijkheid van specialisten. Om tot 
opdrachtverlening te kunnen overgaan is een second opinion van 
specialisten binnen de regiogemeenten wenselijk. Ook zullen de 
beheerskosten in beeld moeten worden gebracht. 

JURIDISCH
ADVIES

De voorliggende documenten zijn opgesteld door de juridische functie 
van de GMR in samenwerking met de archiefinspecteur.  



GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

 

AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING

     N.v.t.

COMMUNICATIE
ADVIES

De Archiefverordening wordt naast formele publicatie toegezonden 
aan de twee colleges van Gedeputeerde Staten
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Archiefverordening Groene Metropoolregio 
Arnhem-Nijmegen 2022

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen, bijeen in zijn 
vergadering van 6 juli 2022;

Gelet op artikel 40 en 41 van de Archiefwet 1995;

Gelet op de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen;

Besluit vast te stellen de: 

Archiefverordening Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 2022

Artikel 1. Zorgplicht dagelijks bestuur
1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid ter zake van de 
wettelijke taken en verantwoordelijkheden op grond van de Archiefwet 1995 en de interne regels ten 
behoeve van het beheer van archiefbescheiden van de Groene Metropoolregio.

2. Het dagelijks bestuur draagt hierbij zorg voor de onderlinge samenhang met andere onderdelen van 
het informatiebeleid en treft daartoe de nodige maatregelen.

Artikel 2. Taken archivaris 
1. De archivaris brengt tweejaarlijks aan het dagelijks bestuur verslag uit over het beheer van de 

archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden die hiernaartoe zijn overgebracht en over het toezicht 
op het beheer van de archiefbescheiden van de Groene Metropoolregio die niet zijn overgebracht 
naar de archiefbewaarplaats.

2. De archivaris kan daarnaast op verzoek of op eigen initiatief advies uitbrengen aan het dagelijks 
bestuur over het beheer van de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden van de Groene 
Metropoolregio die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Artikel 3. Verantwoording door het dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur tweejaarlijks over de uitoefening van de aan 
hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden van de Groene Metropoolregio. Zij voegen daarbij in 
ieder geval:

a. het verslag van de archivaris, bedoeld in artikel 2, eerste lid;

b. voor zover van toepassing, de gedurende de betreffende periode door de archivaris aan hen 
uitgebrachte adviezen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, en

c. een voorstel voor de in het kader van de zorgplicht voor de archiefbescheiden te treffen 
maatregelen, zo nodig voorzien van een kostenraming.



 

2/2

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Archiefverordening Groene Metropoolregio Arnhem-
Nijmegen 2022.

Aldus vastgesteld in het algemeen bestuur van 6 juli 2022: 
De secretaris,

Drs. H. Tiemens

De voorzitter,

Drs. H.M.F. Bruls



12 Delegatiebesluit Wet open overheid  

1 12.0 oplegnotitie.docx 

BESLISDOCUMENT
algemeen bestuur

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Vergaderdatum 6 juli 2022

Onderwerp Vaststellen van delegatiebesluit Wet open overheid

Portefeuillehouder Lucien van Riswijk

Opsteller Henk van den Berg

GEVRAAGD
BESLUIT

Vaststellen van het delegatiebesluit Wet open overheid, conform 
bijgaand concept.

TOELICHTING Met dit delegatiebesluit draagt u de bevoegdheid over om te besluiten 
op verzoeken Wet open overheid die specifiek aan uw bestuur zijn 
gericht. Het ritme van de vergaderingen van het algemeen bestuur 
verdraagt zich niet met de termijnen in de Wet open overheid. Door 
delegatie aan het dagelijks bestuur is het mogelijk slagvaardig op te 
treden.

Ieder bestuursorgaan dient een contactpersoon aan te wijzen. 
Voorgesteld wordt de aanwijzing van deze contactpersoon ook aan 
het dagelijks bestuur te delegeren.
 
Dit besluit is vergelijkbaar met het delegatiebesluit dat in een groot 
aantal gemeenten door gemeenteraad is genomen. 

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

Besluit 

FINANCIËLE 
PARAGRAAF

Aan dit besluit zijn geen kosten verbonden. 



GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

RISICO'S EN 
BEHEERS-
MAATREGELEN

Door dit delegatiebesluit kan het dagelijks bestuur adequaat reageren 
op WOO-verzoeken die gericht zijn aan uw bestuur. 

JURIDISCH
ADVIES

 Dit besluit is opgesteld door de jurist van het regiobureau.

AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING

N.v.t

COMMUNICATIE
ADVIES

N.v.t.



1 12.1 Delegatiebesluit Wet open overheid.docx 

Delegatiebesluit Wet open overheid

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen,

Overwegende:

• Dat het Algemeen Bestuur van de Groene Metropoolregio in het kader van de Wet open 
overheid er belang aan hecht om transparant en slagvaardig te zijn;

• Dat de frequentie van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur zich niet verdraagt met de 
termijnen van Wet open overheid, met name niet om tijdig een besluit op een verzoek in het 
kader van de Wet open overheid te nemen;

• Dat met het overdragen van de besluitvormende bevoegdheid op verzoeken op grond van 
deze wet de benodigde slagvaardigheid wordt bereikt. 

• Dat ook met het delegeren van de aanwijzing van contactpersonen deze slagvaardigheid 
wordt bereikt, omdat bij wisseling zo contactpersonen efficiënt en snel aangewezen kunnen 
worden.

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 22 juni 2022;

Gelet op de artikelen 10:13 en 10:15 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 9, vierde lid van 
de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen;

Besluit het volgende vast te stellen: 

Delegatiebesluit Wet open overheid

Artikel 1 Delegatiebesluit Woo
1. a. Het behandelen van een verzoek op grond van de Wet open overheid, gericht aan het 

Algemeen Bestuur, wordt gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur, .
b. Het Algemeen Bestuur verstrekt de bij Het Algemeen Bestuur berustende documenten aan 
het Dagelijks Bestuur als een verzoek op grond van de Wet open overheid dat nodig maakt.

2. Het aanwijzen van contactpersonen als bedoeld in artikel 4.7 van de Wet open overheid wordt 
gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel
1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.
2. Dit besluit wordt aangehaald als: Delegatiebesluit Wet open overheid.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering het Algemeen Bestuur van 6 juli 2022.

de directeur 

mw. H. Tiemens

de voorzitter

drs. H.M.F. Bruls


	 Agenda
	1 Agenda 6 juli 2022 

	2 Ingekomen Stukken
	1 0 - Overzicht Ingekomen Stukken (april-mei 2022) 
	1 1 - 220502 - Brief VNG-IPO-Min. BZK-Unie v. Waterschappen inzake Implementatie Wet open overheid d.d. 29-04-22 
	1 2 - 22020510 Open brief - 11.59 uur in het Rijk van Nijmegen (003) 
	1 3 - 220512 - Brief Provincie Gelderland inzake Nieuw gemeenschappelijk toezichtskader d.d. 12-05-22 
	1 3a - 220512 - Bijlage bij brief Provincie Gelderland - rapport Gemeenschappelijk Financiel Toezichtskader 
	1 4 - Jaarverslag 2021 Ombudsman 
	1 5 - 220616 - Ingekomen Stuk AB - KAN - Formatie-essay Het ..... regio d.d. 27-05-22 
	1 6 - 220616 - Ingekomen Stuk AB - KAN - Jaarplan 2022 Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen regio d.d. 27-05-22 

	3 Besluitenlijst 6 april 2022 
	1 concept besluitenlijstAB  06-04-2022 versie 29062022.docx 

	4 Regioagendacommissie
	1 4.1 brief RAC GMR aan DB-AB 26-5-2022.pdf 
	1 4.2 concept-verslag RAC GMR 23-5-2022.pdf 
	1 4.3 brief RAC GMR aan DB-AB 30-6-2022 incl. bijlagen.pdf 
	1 4.4 RES PlanMER PPT 27-6-2022.pdf 

	5 Vaststellen algemeen bestuur 2022-2026
	1 5.0 beslisnotitie.docx 
	1 Overzicht leden en plaatsvervangers Algemeen Bestuur GMR 

	6 Kiezen van de leden van het dagelijks bestuur en aanwijzen van de voorzitter en plaatsvervanger 
	1 6.0 beslisnotite.docx 

	7 Voordracht bestuurlijke opdrachtgevers 
	1 7.0 - Memo Bestuurlijk Opdrachtgever 

	8 Vaststellen van de begrotingswijziging 2022-01 (RES-middelen) 
	1 8.0 beslisdocument AB Begrotingswijziging RES.docx 

	8.1 Zienswijzen RES
	1 1 - Gemeente Arnhem 
	1 2 - Gemeente Beuningen 
	1 6  - Gemeente Duiven 
	1 7  - Gemeente Heumen 
	1 11 - Gemeente Nijmegen 
	1 13 - Gemeente Renkum (ontvangen 06-07-22) 
	1 15 -  Gemeente Rozendaal  
	1 16 - Gemeente Westervoort  
	1 17 - Gemeente Overbetuwe 

	9 Vaststellen van de jaarstukken 2021 
	1 9.0 Beslisdocument jaarrekening  2021 AB vaststellen.docx 
	1 9.1 Jaarstukken 2021.pdf 
	1 9.2 Overzicht zienswijzen gemeenten  jaarrrekening 2021.docx 
	1 9.3 Voorstel rekeningresultaat 2021.docx 

	9.1 Zienswijzen jaarstukken 2021
	1 1 -  Gemeente Arnhem 
	1 2 - Gemeente Berg en Dal 
	1 5 - Gemeente Druten 
	1 6 - Gemeente Duiven 
	1 7 - Gemeente Heumen  
	1 10 - Mook en Middelaar - Zienswijze begroting en jaarstukken 
	1 11 - Gemeente Nijmegen  
	1 14-  Gemeente Rheden. 
	1 15 -  Gemeente Rozendaal 
	1 16 - Gemeente Westervoort 
	1 17 - Gemeente Wijchen 
	1 18 - Gemeente Zevenaar 
	1 19 - Gemeente Renkum 
	1 Brief KAN inzake "Zienswijze Jaarverslag 2021 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen", d.d. 29-06-2022 

	10 Regionale agenda 2023-2024 en begroting 2023-2026 
	1 10.0 GMR beslisdocument agenda en begroting 2023-2024 verbeterde versie.docx 
	1 10.1 Regionale agenda 2023-2024 (versie AB).pdf 
	1 10.2 Memo Onderbouwing inwonerbijdrage 2023 verbeterde versie.docx 
	1 10.3 Zienswijzenota concept-regionale agenda 2023-2025 & ontwerpbegroting 2023-2026.pdf 

	10.1 Zienswijzen concept-Regionale agenda 2023-2025 en ontwerpbegroting 2023-2026 
	1 1 - Gemeente Arnhem 
	1 2 - Gemeente Berg en Dal 
	1 2a - Gemeente Berg en Dal - bijlage 
	1 3 - Gemeente Beuningen 
	1 5 - Gemeente Druten 
	1 6 - Gemeente Duiven 
	1 7 - Gemeente Heumen 
	1 8 -  Gemeente Lingewaard 
	1 9 - Gemeente Montferland 
	1 10 - Gemeente Mook en Middelaar 
	1 11 - Gemeente Nijmgen 
	1 12 - Gemeente Overbetuwe 
	1 13-- Gemeente Renkum 
	1 14 - gemeente Rheden 
	1 15 - Gemeente Rozendaal  
	1 16 - Gemeente Westervoort 
	1 17 - Gemeente Wijchen 
	1 18 - Gemeente Zevenaar 
	1 4 - Gemeente Doesburg - besluit afzien zienswijze  
	1 Brief KAN inzake "Zienswijze Regionale Agenda 2023-2025 incl. Begroting 2023-2026", d.d. 29-06-2022 

	11 Vaststellen van de Archiefverordening Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 2022 
	1 11.0 oplegnotitie Archeifverordening.docx 
	1 11.1 Archiefverordening 2022.docx 

	12 Delegatiebesluit Wet open overheid  
	1 12.0 oplegnotitie.docx 
	1 12.1 Delegatiebesluit Wet open overheid.docx 


