
 
 

 
Opgaveovereenkomst Productieve regio 2022 
 
Bestuurlijke overwegingen   

• De regio staat voor grote maatschappelijke opgaven: op het gebied van 
verstedelijking, wonen, werk en bereikbaarheid, en nieuwe opgaven op het gebied 
van klimaatadaptatie, duurzaamheid, energietransitie, circulariteit en gezondheid.  

• De 18 regiogemeenten hebben op 1 januari 2021 de Gemeenschappelijke regeling 
Regio Arnhem-Nijmegen vastgesteld waarmee zij een openbaar lichaam hebben 
opgericht met de naam Regio Arnhem-Nijmegen, ook wel de Groene Metropoolregio 
Arnhem-Nijmegen;   

• De ambities van de Groene Metropoolregio zijn: 
o doorgroeien naar een groene metropoolregio van internationale betekenis;  
o met een internationale voorbeeldfunctie op het gebied van circulariteit, 

samenleving, energie, voedselproductie, gezondheid en technologie;  
o dé circulaire topregio worden in Nederland en van Europa, in alle facetten 

van de leefomgeving; 
o en hét voorbeeld zijn voor een kwalitatieve groei met een goede balans 

tussen levendige stedelijkheid en ontspannen leefkwaliteit: ontspannen 
groeiregio in balans. 

• Deze vraagstukken en ambities zijn opgenomen in de regionale agenda;  
• De regionale agenda bestaat uit meerdere opgaven;  
• We delen de urgentie om zo snel mogelijk met volle kracht stevige voortgang te 

boeken op de realisatie van de opgaven in de regionale agenda.  
 
Afspraken  
 
Ondergetekenden nemen deel aan de opgave Productieve regio en maken hiertoe met de 
Groene Metropoolregio, verder te noemen GMR, de volgende afspraken.  
 

1. Doel van de opgave 
 

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



 
 

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

 
2. Resultaten van de opgave 

a. De GMR voert ten behoeve van de regio de opgave Productieve regio uit 
zoals omschreven in de regionale agenda. De opgave Productieve regio 
bestaat uit de volgende speerpunten.  

i. Stimuleren ondernemerschap in het MKB 
ii. Human Capital: onderwijs en arbeidsmarkt 
iii. Doorontwikkeling van Health, Hightech & Energy tot (inter)nationale 

clusters 
iv. Versterking van duurzame logistiek 
v. Toekomstbestendige werklocaties 

b. Ten behoeve van de hierboven genoemde speerpunten voert de GMR de 
volgende activiteiten uit. De activiteiten zijn uitgewerkt in de regionale 
agenda.  

• Stimuleren ondernemerschap in het MKB 

1. De GMR voert het Programma Toekomstgericht Ondernemen 

uit; 

2. De GMR maakt voor  het MKB  het financiële landschap tot 1 

miljoen zichtbaar;  

3. De GMR stimuleert innovaties en kennisdeling binnen het MKB 

door het faciliteren van ontmoeting.  

• Human Capital: onderwijs en arbeidsmarkt. De GMR zet in op: 

1. Een triple helix Human Capital Akkoord ten behoeve van de 

uitvoering van de Human Capital Agenda (gereed in 2021); 

2. De meest resultaatgerichte instrumenten uit de Human Capital 

Agenda; 

3. Het leggen van verbinding tussen de behoefte van het MKB en 

het aanbod van arbeid; 

4. GMR geeft inzicht in mogelijke financieringsbronnen. 

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

clusters. De GMR verricht hier activiteiten ten behoeve van: 

1. Duidelijkheid over de betekenis van Health, Hightech & Energy 

voor regiogemeenten; 

2. Een versterkt innovatievermogen met lopende projecten; 

3. Ontwikkeling van technologie gedreven kennishubs. 

• Versterking van duurzame logistiek 

1. De GMR zet in op een verkenning van de mogelijkheden om te 

komen tot een sluitende businesscase voor truckparking in de 

regio; 

2. De GMR gaat kansrijke bestaande initiatieven voor 

verduurzaming van de logistiek kennisdelen.  

3. De GMR zet in op de Oprichting 1 of 2 INTEREG projecten.  

 



 
 

• Toekomstbestendige werklocaties 

1. De GMR geeft inzicht in de ruimtelijke ontwikkeling van de 

kansrijke clusters op basis van de Economische Monitor uit 

2021; 

2. De GMR geeft een impuls aan duurzame energie en circulaire 

economie op bestaande werklocaties;  

3. De GMR voert activiteiten uit ter vergroening van werklocaties 

op basis van het Plan van Aanpak uit 2021.  

 

 

3. Bijdrage  
a. De gemeente draagt gedurende de looptijd van deze overeenkomst per 

kalenderjaar € 0,73,-  per inwoner bij aan de opgave. Voor de onderbouwing 
van dit bedrag wordt verwezen naar de uitwerking van de opgave in de 
regionale agenda.  

b. De verantwoording over de inzet van middelen en de bereikte resultaten 
vindt plaats in het jaarverslag en in de jaarrekening van de Groene 
Metropoolregio.  
 

4. Overig 
a. Deze opgave heeft een looptijd tot en met 31 december 2022.   
b. De afspraken in dit document fungeren als opgaveovereenkomst zoals 

bedoeld in artikel 27, lid 1 van de Regeling. 
c. De opgave Productieve regio is nader uitgewerkt in de regionale agenda.  
d. De Algemene voorwaarden Opgavenovereenkomsten zijn van toepassing.  

 
 
Ondertekend op……….., te……… 
 
 
De gemeente Arnhem,  rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de burgemeester,  
 
 
  
(naam)         (handtekening) 
 
De gemeente Berg en Dal,  rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de 
burgemeester,  
 
 
  
(naam)         (handtekening) 
 
 
 
 
 



 
 

De gemeente Beuningen,  rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de 
burgemeester,  
 
 
  
(naam)         (handtekening) 
 
De gemeente Doesburg,  rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de burgemeester,  
 
 
  
(naam)         (handtekening) 
 
De gemeente Druten,  rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de burgemeester,  
 
 
  
(naam)         (handtekening) 
 
De gemeente Duiven,  rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de burgemeester,  
 
 
  
(naam)         (handtekening) 
 
De gemeente Heumen,  rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de burgemeester,  
 
 
  
(naam)         (handtekening) 
 
De gemeente Lingewaard,  rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de 
burgemeester,  
 
 
  
(naam)         (handtekening) 
 
De gemeente Montferland,  rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de 
burgemeester,  
 
 
  
(naam)         (handtekening) 
 
 
 
 



 
 

De gemeente Mook en Middelaar,  rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de 
burgemeester,  
 
 
  
(naam)         (handtekening) 
 
De gemeente Nijmegen,  rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de burgemeester,  
 
 
  
(naam)         (handtekening) 
 
De gemeente Overbetuwe,  rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de 
burgemeester,  
 
 
  
(naam)         (handtekening) 
 
De gemeente Renkum,  rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de burgemeester,  
 
 
  
(naam)         (handtekening) 
 
De gemeente Rheden,  rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de burgemeester,  
 
 
  
(naam)         (handtekening) 
 
De gemeente Rozendaal,  rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de burgemeester,  
 
 
  
(naam)         (handtekening) 
 
De gemeente Westervoort,  rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de 
burgemeester,  
 
 
  
(naam)         (handtekening) 
 
 
 
 



 
 

De gemeente Wijchen,  rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de burgemeester,  
 
 
  
(naam)         (handtekening) 
 
De gemeente Zevenaar,  rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de burgemeester,  
 
 
  
(naam)         (handtekening) 
 
 
en 
 
De Regio  Arnhem-Nijmegen , rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn voorzitter, H.M.F. 
Bruls, handelend ter uitvoering van een besluit van het dagelijks bestuur d.d…… verder te 
noemen de “Groene Metropoolregio” 
 
 
 


