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0 Agenda

1 0. GMR Agenda AB 090220222 
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Overleg : algemeen bestuur

Datum : 9 februari 2022

Tijd : 13.00 - 15.00 uur

Plaats : Teams

AGENDAPUNTEN:

Deel 1 
1. Opening en mededelingen

- De heer Joerie Minses is m.i.v. 13-01-2022 de nieuwe burgemeester van Heumen en AB-lid voor 
de GMR.

- Jaarlijks evenement GMR verplaatst van 31 maart naar vrijdag 10 juni.

- op verzoek van het AB worden de vergaderingen van 25 mei en 30 november verplaatst naar de 
Regio Overleg(t)-dagen van resp. 15 juni en 7 december. De nieuwe afspraken zijn verstuurd, 
inclusief uitnodiging voor de lunch en secretariaten zijn geïnformeerd over deze wijzigingen.

- de Regio Overleg(t) van 9 maart wordt een digitale vergaderdag.

2. Ingekomen post 

3. Besluitenlijst 08-12-2021
Besluit; vaststellen.

4. Regioagendacommissie 

Deel 2 – ter besluitvorming
5. Stemverhouding AB GMR 2022

Besluit: Kennisnemen van de stemverhouding voor het AB voor 2022

6. Normenkader
Besluit: Vaststellen normenkader 2021

Deel 3 - informatief
7. Proces actualisatie regionale agenda

Besluit: Kennisnemen van het proces voor de actualisatie van de regionale agenda 2023-2025 en 
begroting.
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8. Procesvoorstel BOT 2022-2025
Besluit: 1.Kennisnemen van de memo ‘Bemensing BOT’s’ en de  mondelinge terugkoppeling 

door de bestuurlijk opdrachtgevers tijdens de AB-vergadering over de bespreking in hun 
BOT.
2.In te stemmen met de geformuleerde criteria en daarbij de vraag te beantwoorden of 
een combinatie van functies wenselijk is.
3.In te stemmen met het voorgestelde proces.

Voorts eventuele belangstelling voor de samenstellingscommissie kenbaar te maken.

9. Stand van zaken gebiedsuitwerkingen

10. Onderwerpen vanuit de bestuurlijk opdrachtgevers 
- (goederen) spoordossier en betekenis ervan voor de regio – Roeland van der Zee
- The Economic Board – Carol van Eert

11. Rondvraag 

12. Sluiting



2 Ingekomen post

1 2.0 Overzicht ingekomen post 

Overzicht ingekomen post AB GMR

Ter informatie

Datum Afzender Onderwerp
01-01-2022 Kennisnetwerk Arnhem-Nijmegen Nieuwjaarsbrief
14-01-2022 The Economic Board Inhoudelijke verantwoording basisfinanciering
20-01-2022 BOT Productieve regio Blog BOT Productieve regio 20-01-2022
26-01-2022 BOT Ontspannen regio Terugkoppeling BOT Ontspannen regio 26-01-2022
01-02-2022 BOT Verbonden regio Blog BOT Verbonden regio 26-01-2022
02-02-2022 Gemeente Lingewaard Uitnodiging afscheidsreceptie Helga Witjes 
07-02-2022 BOT Circulaire regio Vlog BOT Circulair regio 

Ter behandeling

Datum Afzender Onderwerp Actie
02-02-2022 Gemeente Zevenaar motie unaniem gemeente Zevenaar aanleg 

Noordtak Betuweroute
Ter afhandeling in handen gesteld van 
de opgavemanager Verbonden regio.
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The Economic Board, Toernooiveld 300, NL-6525 EC Nijmegen, +31(0)850409980   KvK  65371992   NL70RABO 0187 4542 05 

 

 

 

 
 
Groene Metropoolregio Arnhem - Nijmegen 
t.a.v. Algemeen Bestuur 
Nijverheidsweg 2a 
6662 NG Elst 
 
 
 
 
Nijmegen, 14 januari 2022 
Betreft : kort overzicht activiteiten TEB 2021 tbv basisfinanciering 
 
 
 
 
Geacht bestuur, 
 
Bijgaand ontvangt u conform het subsidieverleningsbesluit 2021 een kort overzicht van de activiteiten 2021 door 
The Economic Board.  
 
Half augustus 2021 heeft u van ons de half jaar monitor ontvangen, met hierin de activiteiten inclusief een 
financieel overzicht van het eerste half jaar 2021.   
Bijgaand overzicht geeft een korte weergave van de activiteiten en inspanningen van afgelopen jaar 2021 door 
The Economic Board zoals overeengekomen in het jaarplan 2021. COVID-19 heeft ook in 2021 veel invloed 
gehad op de economie en de samenleving. In 2021 was nog lang niet alles bij ‘het oude normaal’. Deze situatie 
heeft uiteraard ook invloed gehad op de plannen en activiteiten van The Economic Board. 
In het jaarverslag inclusief jaarrekening 2021 zullen wij u een uitgebreid overzicht van alle activiteiten en 
projecten geven, deze ontvangt u vóór 1 april a.s.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Sigrid Helbig 
Directeur 
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The Economic Board   
Beknopte toelichting activiteiten 2021 
tbv basisfinanciering GMR 
 
Januari 2022 
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Inleiding 
 
Dit overzicht geeft een korte weergave van de activiteiten en inspanningen van afgelopen jaar 2021 door The 
Economic Board zoals overeengekomen in het jaarplan 2021. COVID-19 heeft ook in 2021 veel invloed gehad op de 
economie en de samenleving. In 2021 was nog lang niet alles bij ‘het oude normaal’. Deze situatie heeft uiteraard ook 
invloed gehad op de plannen en activiteiten van The Economic Board (TEB). In het jaarverslag inclusief jaarrekening 
over 2021 geven wij een uitgebreid overzicht van alle activiteiten en projecten.  

Meerjarenstrategie 
 
In 2020 heeft The Economic Board een nieuwe meerjarenstrategie geschreven, ‘Strategisch Plan 2020-2025’.  
Hierin is aangegeven dat wij onze visie ‘In 2025 is de regio Arnhem-Nijmegen met Wageningen the place to be voor 
innovaties op het gebied van Food, Health en Energy’ uitdragen door drie activiteiten uit te voeren:   
         
communiceren: we vertellen het verhaal van de regio, laten zien waar de regio in uitblinkt en waar kansen liggen;  
verbinden: we zijn een matchmaker met een uitgebreid netwerk die partijen met elkaar in contact brengt;  
aanjagen: we jagen nieuwe initiatieven en innovaties op de cross-overs aan.  
 

Organisatie 
De board bestaat uit CEO’s en bestuurders van de kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheden. Eind 2019 is 
als onderdeel van de samensmelting met de Investeringsagenda besloten de board formeel uit te breiden naar 
achttien personen in triplehelix-samenstelling; deze uitbreiding is begin 2021 afgerond. De boardleden zijn als 
ambassadeurs actief betrokken bij de clusters en grote projecten. De boardleden treden daarnaast prominent naar 
buiten als ambassadeurs van de triplehelix-samenwerking. De board wordt ondersteund door het projectbureau van 
The Economic Board.  
 
Clusters  
De organisatie van elk cluster kent dezelfde structuur. De civic entrepreneurs stellen hun helixgroepen samen in 
triplehelix-verband en boardleden, bestuurders en CEO’s treden op als ambassadeurs. De helixgroepen hebben een 
regulier overleg. De clusters maken gebruik van het triplehelix-netwerk van TEB en worden vanuit projectbureau ook 
ondersteunt op communicatie en secretariaat.  
 
Boardvergaderingen 2021 
Afgelopen jaar hebben er 5 boardvergaderingen (fysiek en digitaal) plaatsgevonden; 22 januari, 26 maart, 25 juni, 24 
september en 19 november 2021. De boardvergadering van 22 januari 2021 was de eerste digitale vergadering van de 
board en de laatste onder voorzitterschap van burgemeester Hubert Bruls. De digitale boardvergadering van 26 maart 
2021 was de eerste vergadering onder voorzitterschap van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. De 
boardleden delen tijdens de boardvergaderingen actuele en interessante zaken vanuit hun netwerk en organisaties. 
Het petit comité bereidt samen met het projectbureau de vergaderingen voor. Het projectbureau is verantwoordelijk 
voor het versturen van de agenda en vergaderstukken naar de boardleden, verzorgt de verslaglegging van de 
vergadering en zorgt voor communicatie over de vergadering via nieuwsbrief en social media na afloop.  
 
Verantwoording richting GMR                
Per 1 januari 2021 is het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) geliquideerd en overgegaan naar de Groene Metropoolregio 
Regio Arnhem-Nijmegen (GMR). Hierdoor is er een nieuwe subsidierelatie ontstaan met GMR. Eind 2020 hebben 
veertien van de achttien gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen besloten de inwonersbijdrage van € 1,- per inwoner 
per jaar aan The Economic Board te continueren voor de periode 2021 tot en met 2025. De gemeente Berg en Dal, 
Renkum, Mook en Middelaar en Westervoort hebben eind 2020 aangegeven de bijdrage aan TEB voorlopig niet te 
verlengen. Gemeente Duiven heeft aangegeven de bijdrage per 2023 te verlagen naar € 0,50 per inwoner. Half 
augustus 2021 is een tussenrapportage ingediend, de halfjaar monitor, over de activiteiten inclusief een financieel 
overzicht van het eerste half jaar 2021. Tevens is in de halfjaar monitor een prognose afgegeven voor de activiteiten 
en de financiën voor de tweede helft van 2021. De jaarrekening en het jaarverslag TEB van 2020 zijn vóór 1 april 2021 
verstuurd naar de GMR. 
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Activiteiten 
In het jaarplan 2021 is een onderscheid gemaakt tussen algemene activiteiten die vallen onder de basistaken van  
The Economic Board en specifieke activiteiten voor 2021. 
 

Algemene activiteiten 
 
communiceren 
Het profileren van de regio Arnhem – Nijmegen met Wageningen op economisch gebied op de speersectoren Food, 
Health & Hightech, Energy, slimme duurzaamheid en Huma Capital en de cross-overs daartussen vindt zowel binnen ls 
buiten de regio plaats. We participeren in diverse communicatie en projectwerkgroepen die verband houden met 
projecten van de clusters.  
 
Communiceren over nieuws, innovaties en initiatieven op de speersectoren Food, Health en Energy en de cross- overs 
daartussen, de clusters en relevante ontwikkelingen in de regio doen we onder andere via onze website 
theeconomicboard.com, maandelijkse nieuwsbrief, sociale mediakanalen en via onze mediapartners. The Economic 
Board maakt intensief gebruik van social media. Op Linked In en Twitter wordt meerdere keren per week informatie 
gedeeld met foto’s, video’s en interview berichten over innovaties en activiteiten in de verschillende speersectoren in 
de regio Arnhem-Nijmegen met Wageningen. Op vimeo.com worden video’s gedeeld. We slagen er bij onze taak 
‘communiceren’ tevens in om meer bezoekers op onze website te krijgen. Het aantal paginaweergaven is in 2021 met 
ruim 11 procent gestegen naar 131.659 paginaweergaven. Het aantal unieke bezoekers was in 2021 24.000, een 
stijging van 25 procent ten opzichte van 2020.  
 
Parel uitreiking  
De Parel-award gaat jaarlijks naar bedrijven en organisaties die zich onderscheiden door interessante innovaties of 
juist door hun beproefde bedrijfsprocessen. Wij ondersteunen parels met de activiteiten communiceren, aanjagen en 
verbinden. Impact door innovatie, dát is waar de parel bedrijven zich mee onderscheiden. Hun prestaties op het gebied 
van Food, Health en Energy zijn een inspiratie voor vele andere bedrijven en zetten onze regio internationaal op de 
kaart. Afgelopen jaar zijn er twee bedrijven uitverkoren voor de Parel-award. Vanwege de coronamaatregelen zijn de 
bijeenkomsten voor de uitreikingen helaas geannuleerd en zal de uitreiking én bekendmaking worden doorgeschoven 
naar 2022.  
 
Bijeenkomst (kandidaat) Kamerleden ‘Oost-Nederland als proeftuin voor lokale energie’ (29 januari 2021) 
Begin 2021 hebben we een informatiebijeenkomst georganiseerd voor (kandidaat) Kamerleden over innovaties in 
Oost-Nederland. Oost-Nederlandse oplossingen en innovaties aandragen voor de uitdagingen in de energietransitie 
waar Nederland voor staat. Oost-Nederland als proeftuin voor lokale energie, met dat doel waren Kamerleden en 
Kandidaat-Kamerleden uitgenodigd voor een digitaal werkbezoek aan de regio Arnhem-Nijmegen en Oost-Nederland. 
Tijdens deze bijeenkomst hebben de Kamerleden met de genodigden uitdagingen, ontwikkelingen en innovaties 
besproken rondom actuele thema’s uit de regio Arnhem-Nijmegen met Wageningen.  
 
verbinden 
Overleg Economic Boards Oost Nederland 
Afgelopen jaar hebben 4 bijeenkomsten plaatsgevonden met de The Economic Boards in Oost-Nederland. Deze 
bijeenkomsten zijn op initiatief en onder voorzitterschap van The Economic Board. Het doel van deze overleggen is 
om zoveel mogelijk samen te werken als één regio richting Den Haag en Brussel. Afhankelijk van de agenda sluit ook 
Ministerie EZK, Oost Nl, provincie Gelderland en provincie Overijssel aan bij deze overleggen.  
 
Verdiepingssessie met Otto Raspe (15 januari).  Naar boven 
Naar aanleiding van de presentatie tijdens de boardvergadering heeft er 15 januari 2021 een verdiepingssessie 
plaatsgevonden met Otto Raspe en hoogleraar Joris Knoben (Radboud Universiteit) voor een afvaardiging van de 
board, om dieper in te gaan op de economische structuur en brede welvaart van onze regio. Deze thematiek raakt ook 
de Groene Metropoolregio. In het kader van de regionale samenwerking hebben wij bestuurlijke trekkers van de 
regionale opgaven uitgenodigd deze verdiepingssessie bij te wonen om zo de verbinding te kunnen leggen met de 
regionale opgaven en andere betrokken bestuurders.  
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Innofields 
Sinds 1 december 2021 is Innovatiehub InnoFields opgericht. Een samenwerking tussen Royal Eijkelkamp, Altop 
Products, Drain Talent en joint venture Eijkelkamp-Altop Innovations. TEB heeft Royal Eijkelkamp hierbij ondersteund. 
Onder andere door de verbinding te leggen tussen hen en de Radboud Universiteit, Altop en Drain Talent.  
 
Realisatie AI-Hub Oost Nederland 
In samenwerking met de Radboud Universiteit, Twente Board, Universiteit Twente en Oost NL heeft TEB gezorgd voor 
de realisatie van AI-Hub Oost Nederland. Waarbij het AI for Life initiatief zich richt op de regio waar The Economic 
Board actief is richt de Hub Oost zich op Gelderland en Overijssel. Een belangrijke rol Hub Oost is de verbinding met 
de Nederlandse AI Coalitie, Rijksoverheid en de Europese Unie. 
 
AI in de Openbare ruimte 
Als spinoff van het AI for Life initiatief is TEB gestart met het project AI in de Openbare ruimte. Partners in dit project 
zijn DAR en de gemeente Nijmegen. Doelstelling is om AI toe te passen om de leefbaarheid van openbare ruimte te 
verbeteren.  
 
Overige  

- Het afstemmen van de informatiebijeenkomsten voor Kamerleden op de lobby-agenda van de regio, het 
inzetten van individuele boardleden op projecten en initiatieven én aansluiten bij regionale overleggen van de 
overheden. 

- Voortdurend leggen van verbindingen tussen partners, projecten en initiatieven, zodat er (nieuwe) coalities 
ontstaan of sterker worden, vervolgstappen kunnen worden gezet én er nieuwe inzichten worden opgedaan.  

 
aanjagen 
Briskr                             
Als partner van Briskr biedt The Economic Board ondersteuning bij het realiseren van haar doelstellingen.  
Onder andere op de volgende manieren: 

- Deelname periodiek acquisitie-overleg met Briskr om de samenwerking op acquisitie te stimuleren en 
uiteindelijk te komen tot een dedicated acquisiteur.  

- Onderdeel uitmaken van de werkgroep voor de realisatie van een Digital Health Hub, een initiatief om start ups 
en scale ups te helpen. De Digital Health Hub Nijmegen heeft als doel om alle barrières rondom het 
ontwikkelen, testen en gebruik van digital health-technologie weg te nemen. 

- Afgelopen jaar hebben we een start gemaakt om te onderzoeken om een regionale carrièrebeurs te 
organiseren in samenwerking met Radboud Universiteit en Brisker.  

 
Diversen 

- Ondersteunen van initiatiefnemers bij het verkrijgen van toegang tot middelen, zoals fondsen, regelingen en 
contacten met business angels en ontwikkelingsmaatschappij Oost NL.  

- Afgelopen jaar heeft TEB bij diverse bedrijven de groeivoucher onder de aandacht gebracht, waarvan 
verschillende bedrijven gebruikt hebben gemaakt.  

- Ondersteunen van acceleratieprogramma voor start-ups en scale-ups, zoals Orion, Briskr, Vroege Fase Fonds 
Gelderland en imec.istart.    

- The Economic Board heeft een overleg geïnitieerd met de Rabobank, ING, ABNAMRO en Oost Nl om de 
mogelijkheden te verkennen voor het opzetten van een investeringstafel voor regio Zuid.  

Capital Change (22 t/m 24 september) 
Partners van CapitalChange hebben kennis kunnen maken met ondernemers uit de regio Arnhem - Nijmegen met 
Wageningen. The Economic Board trad op als organisator van deze gesprekken. De sparringpartners en investeerders 
van CapitalChange zijn specialisten op het gebied van groei, waarde creatie, fusies en overnames. Zij wilden in 
contact komen met regionale ondernemers met een groei-ambitie of een ander ondernemersvraagstuk. Uiteindelijk 
kwamen twaalf ondernemers op de uitnodigingen af en zij zijn in gesprek gegaan met de investeerders van Capital 
Change. Met twee ondernemers heeft dit reeds geresulteerd in een definitieve samenwerking.  
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Specifieke activiteiten voor 2021 
Grote projecten  / CLUSTERS (enkele voorbeelden van projecten vanuit de clusters) 
 
Health & Hightech 
AI for Life center 
We zien in de regio Arnhem – Nijmegen met Wageningen baanbrekende toepassingen op het gebied van Health, 
Hightech, Food en Energy met enorm potentieel voor mens en planeet. AI is één van de sleutels tot een beter, 
gezonder en duurzamer leven voor de huidige en toekomstige generaties. In de regio Arnhem - Nijmegen - 
Wageningen wordt momenteel gewerkt aan de realisatie van het AI for Life Center: een plek en netwerkorganisatie 
waar AI-toepassingen uit de regio worden verbonden en zichtbaar worden gemaakt. Het AI for Life Center heeft 
afgelopen jaar gewerkt aan een inhoudelijk visie document Het AI for Life Center zal de zichtbaarheid van wat er in de 
regio gebeurt vergroten en zal ook laten zien wat de toepassingsmogelijkheden van AI zijn. Bovendien zorgt het 
centrum voor de verbindingen die nodig zijn om die toepassingen te realiseren.  

Energy 
CONNECTR   
Het iconisch cluster Energy zet in op de ontwikkeling en toepassing van sleuteltechnologieën, die de basis vormen 
voor het realiseren van innovaties. Zij hebben een grote invloed op de maatschappelijke uitdagingen rondom de 
energietransitie.  Op 3 maart hebben Provinciale Staten van de provincie Gelderland ingestemd met het voorstel voor 
Connectr Energy Innovation, een nieuw energiecluster waarin diverse partijen samenwerken aan het bedenken, testen 
en ontwikkelen van innovatieve energietoepassingen met als doel om die naar de praktijk te brengen. Bij Connectr 
hebben de boardleden van TEB zichzelf en hun organisaties ingezet om de provincie Gelderland te overtuigen van de 
noodzaak om de realisatie van Connectr te ondersteunen en het belang van Connectr voor de gehele regio én de 
provincie Gelderland te benadrukken.  
 
Slimme Duurzaamheid 
Lifeport Circular Lab   
Lifeport Circular Lab is het belangrijkste programma van het cluster Slimme Duurzaamheid. Er is een rapportage 
opgeleverd hoe invulling te geven aan Lifeport Circular Lab. De regio Arnhem – Nijmegen verstedelijkt; de ambitie is 
om dit duurzaam te laten plaatsvinden met circulaire bouw en klimaatadaptieve leefomgeving. Zodoende kan Lifeport 
een (inter)nationale circulaire voorbeeldregio worden. Juist in deze regio is veel kennis en kunde dichtbij aanwezig die 
nog beter benut kan worden.  
Daarnaast is gestart met de uitvoering van projecten binnen Lifeport Circular Lab. Onder andere in het stationsgebied 
Nijmegen, in het centrum van Arnhem, met Innovatiewerkplaats Duiven, Innofields met Royal Eijkelkamp, met de 
doorontwikkeling van het Kenniscentrum Circulair Bouwen én met vormgeving van de kennishub Gezond Circulair op 
de Heyendaalcampus met RU, HAN en ROC Nijmegen. 
 
Arbeidsmarkt 
Proces Human Capital Agenda  
De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, de provincie Gelderland en The Economic Board hebben de handen 
ineengeslagen voor een regionale Human Capital Agenda. Hiermee zorgen we gezamenlijk voor een betere aansluiting 
tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Zo beschikken we in de regio Arnhem – Nijmegen met Wageningen ook 
in de toekomst nog over voldoende en goed gekwalificeerd personeel. Veel medewerkers. Dit vertaalt zich in mooie 
projecten, initiatieven en programma’s voor de arbeidsmarkt. Wij denken dat de verbinding naar en de samenwerking 
in de regio (nog) effectiever kan. Als onderdeel van het proces om te komen tot de Human Capital Agenda hebben er 
zijn er afgelopen jaar interactieve sessies in triplehelix-verband georganiseerd. Tijdens deze sessies kwamen experts 
vanuit de IT-, zorg-, techniek- en energiesector aan het woord over de arbeidsmarkt. Naar aanleiding van deze 
bijeenkomsten gaan we aan de slag met het formuleren van ambities en doelstellingen. Met als doel: een herkenbare 
regionale Human Capital Agenda met focus, gericht op de speerpunten binnen Lifeport en gekoppeld aan regionale 
projecten.  
 
The Life Net     
The Life Net is een publiek portaal voor talent, nieuwe ontwikkelingen, business, innovatie en onderwijs op het gebied 
van voeding, gezondheid en energie. Vanuit het cluster Arbeidsmarkt heeft TEB meer partners en dienstverleners laten 
deelnemen aan het online internationale platform The Life Net. Afgelopen jaar is ingezet op het realiseren van 
financiële bijdragen van partners aan TLN, het starten van een community van internationals en het vergroten van 
aantal volgers op social media van TLN. Voor de start van een Lifeport Welcomecenter met een regionale functie een 
MKB loket en een fysieke vestiging in Nijmegen is een businessplan opgesteld. Hiervoor is een samenwerking 
gecreëerd met Expatcenter Foodvalley en is een subsidie aanvraag gedaan bij de provincie Gelderland. 
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Diversen 

- Uitvoeren arbeidsmarktanalyse en formuleren Human Capital Agenda in samenwerking met Groene 
Metropool regio Arnhem-Nijmegen en provincie Gelderland.   

- Intentieverklaring Groeifonds aanvraag leven Lang Ontwikkelen 
 
Organisatie   
Samenwerking Groene Metropoolregio en de provincie Gelderland en The Economic Board  
De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en de provincie Gelderland hebben hun krachten gebundeld en zijn 
afgelopen jaar een hernieuwde samenwerking aangegaan met het Bestuursakkoord regio Arnhem-Nijmegen. Hierin 
hebben we gezamenlijk als samenwerkende partijen, Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR), provincie 
Gelderland (PG) en The Economic Board (TEB) vastgelegd dat wij samen de potentie van de regio ten volle willen 
benutten en onze krachten bundelen om aan de gezamenlijke ambities invulling en uitvoering te geven.  
Begin 2022 zal dit bestuursakkoord en de bijbehorende investeringsagenda worden ondertekend.  
 
 
Overig  
LIFEPORT                             
Lifeport is het innovatienetwerk van de regio Arnhem - Nijmegen met Wageningen dat op het gebied van Health, 
Hightech, Energy, Food en de cross-overs ertussen tot slimme oplossingen komt voor een beter, gezonder en 
duurzamer leven voor de huidige en toekomstige generaties. Met Lifeport wordt een gezamenlijk verhaal gecreëerd 
waarmee we het regionale profiel versterken. Afgelopen jaar is er in verschillende Denktank Lifeport sessies 
gesproken met regionale vertegenwoordigers en specialisten van onder andere HAN University of Applied Sciences, 
Radboud Universiteit, Van Hall Larenstein, Radboudumc, Byondis, CCV, IPKW, gemeente Nijmegen, RvN@, Studio 
Hands en Oost NL. Daarnaast is er gewerkt aan het opstellen van een ambitiedocument voor Lifeport. Eind december 
is de vernieuwde website van The Economic Board live gegaan waarin Lifeport prominent naar voren komt. Het gaat in 
deze fase om een beperkte vernieuwing; in 2022 zal een volledig nieuwe Lifeport website worden gelanceerd.  
 
Newsroom Health & Hightech 
The Economic Board leidt het project Newsroom Health & Hightech, waarin verschillende partijen uit het cluster 
Health,& Hightech een gezamenlijke redactie vormen. Samen met de journalistieke partij Innovation Origins wordt hier 
uitvoering gegeven aan nieuws en verhalen rond Health- en Hightech-ontwikkelingen in de regio. In het eerste 
projectjaar leverde dit al dertig verhalen uit het cluster op. Dit draagt onder meer bij aan de versterking van het van het 
ecosysteem, helpt bij de werving van (kennis)werkers en creëert (inter)nationale aandacht voor de regio. 
 
Interactieve kaart 
Om alle interessante organisaties, bedrijven en instellingen zichtbaar te maken die opereren in het netwerk van 
Lifeport heeft TEB een interactieve kaart ontwikkeld op de speerpunten Health, Hightech, Energy, Food en 
Duurzaamheid. Om het netwerk inzichtelijk te maken en om samenwerkingen te stimuleren kan er gericht gezocht 
worden naar researchafdelingen en potentiele partners met expertise. Deze kaart toont het complete innovatienetwerk 
Lifeport op het gebied van Health, Hightech, Food en Energy.  
 
Het Radboudumc en The Economic Board hebben de handen ineengeslagen om het speerpunt Digital Health nog 
beter op de kaart te zetten. Deze sector is belangrijk voor de ontwikkeling van digitale en genetische innovaties binnen 
health en healthcare. Samen introduceren de organisaties de Interactieve Kaart Digital Health voor de regio Nijmegen. 
Op deze manier komen ontwikkelaars en eindgebruikers in de zorg- en gezondheidssector nog dichter bij elkaar. De 
kaart is een afgeleide van de Interactieve kaart Lifeport van The Economic Board. 
 
In de regio werkt een groot aantal ambitieuze ondernemers en toonaangevende bedrijven in én met AI. Om dit AI-
Innovatienetwerk inzichtelijk te maken en het leggen van verbindingen makkelijker te maken, hebben wij tevens een 
interactieve AI-kaart ontwikkeld. Hier vind je alle bedrijven en andere organisaties binnen het ecosysteem AI for 
Life die werken met Artificial Intelligence (AI). 
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Blog BOT Productieve regio 20 januari 2022: Onze economische potentie als regio benutten  

______________________________________________________________________________ 

 

Monique Esselbrugge, lid bestuurlijke opgaveteam en wethouder gemeente Nijmegen, geeft een update 

over deze opgave. “Als regio willen we dat de economische potentie van onze regio wordt benut” 

 

Logistiek 

Onlangs spraken we in het bestuurlijke opgaveteam over het belang van logistiek voor onze regio. 

Hiervoor heeft de HAN samen met verschillende partners een mooi integraal position paper geschreven. 

“Logistiek is net als ICT iets wat we niet willen zien, maar waarvan we wel verwachten dat het werkt!”. 

Door de ontwikkelingen in andere sectoren zoals wonen en zorg zal er steeds meer vraag zijn naar 

(fijnmazige) logistiek. Om onze economische potentie in energy en Health&Hightech en food is logistiek 

een cruciale factor. Er mag meer bewustzijn komen dat logistiek rand voorwaardelijk is voor het welzijn 

van onze inwoners en ondernemers.  

 

Health&Hightech 

John van Sambeek, Civic Entrepreneur bij de ‘The Economic Board’(TEB), vertelde wat er allemaal in 

onze regio gebeurt op het gebied van Health&Hightech. En dat is heel veel! TEB kan de bedrijven in 

onze regio toeleiden naar fondsen. Wees niet huiverig en meld interessante bedrijven bij John.  

 

Horeca 

Tot slot spraken we over de impact van Corona op onze economie. Die is enorm. Dat is zeker op onze 

horeca sector van toepassing. Hoe kunnen we als regio deze sector een steuntje in de rug bieden? We 

zijn een voucher regeling aan het verkennen. Meer hierover binnenkort.  

 

Er is veel te doen en we zetten als 18 gemeenten gezamenlijk onze schouders er onder. Dat is niet 

alleen belangrijk maar ook mooi om te zien en onderdeel van te zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2.4 Terugkoppeling BOT Ontspannen regio 26 januari 2022 

Overleg : Bestuurlijk opgaveteam Ontspannen regio
Datum : 26 januari 2022
Tijd : 11:00-12:15
Plaats : Teams

Op de agenda stonden de stand van zaken en kennismaking met de 
speerpuntcoördinatoren, communicatie, een advies van Ramon Barends, een vooruitblik 
naar de regionale agenda 2023-2025, een terugblik naar het werken in het opgaveteam en 
het verkennen van een voucherregeling voor de noodlijdende horeca. 

Werken aan de opgave en laten zien wat we doen
De speerpuntcoördinatoren hebben zich voorgesteld (zie ook:  Speerpuntcoördinator 
Duurzaam Toerisme, Marleen Hegeman, stelt zich voor... (groenemetropoolregio.nl) 

Er is gesproken over hoe de opgave er nu voor staat. Binnenkort op deze site meer over de 
eerste resultaten, zoals het onderzoek naar belevingsgebieden (thematische en 
geografische verhaallijnen van onze regio), het groen-blauwe raamwerk en de analyse van 
onze binnensteden en kernen. 

Na de verkiezingen krijgt het opgaveteam een andere samenstelling. Reden om terug te 
kijken op de samenwerking de afgelopen periode. De ervaringen van dit eerste jaar werken 
in een opgaveteam zijn positief. Communicatie over deze opgave en al het moois wat onze 
Ontspannen regio te bieden heeft, is nog wel een belangrijk aandachtspunt. Het gaat dan 
om communicatie richting inwoners, raden en andere bestuurders. Het opgaveteam gaat 
hier de komende tijd extra op inzetten.  

Regionale agenda 2023-2025
Hoewel 2022 nog maar net begonnen is, zijn we ook bezig met de regionale agenda na 
2022. Dit wordt een agenda voor meer jaren, namelijk 2023-2025. Ramon Barends heeft 
een advies hiervoor gemaakt. Het opgaveteam waardeert het werk dat hij daarin heeft 
gestoken en zal zijn advies meewegen bij het uitwerken van de agenda 2023-2025.  

Steun in de rug
Voor onze binnensteden en kernen is levendige horeca van groot belang. Die sector is door 
de coronacrisis zwaar getroffen. Samen met de opgave Productieve regio verkennen we 
daarom de mogelijkheden voor een voucherregeling voor deze sector, om zo een steuntje in 
de rug te bieden.

Aanwezig: 
Agnes Schaap, Maarten Schoenaker, Edwin van der Velde, Marc Budel, Annelies Visser, 
Bob Roelofs, Ester Weststeijn, Helga Witjes, Birgit van Veldhuizen, Rob Ribbink, Noël 
Vergunst,  Mathieu Schouten, Belinda Elfrink, Harriët Tiemens, Hans Sluiter, Loek Stalpers, 
Marleen Hegeman, Sven van Rijswijk, Mariken Prüst, Ramona Wolsink
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Blog BOT Verbonden regio 26 januari 2022  

______________________________________________________________________________ 

 

Roeland van der Zee, bestuurlijk eigenaar en wethouder gemeente Arnhem, geeft een update over wat 

er is besproken tijdens het Bestuurlijk Opgaveteam. 

 

Fiets 

In september 2020 heeft de kopgroep Fiets de bestuurlijke opdracht gekregen om aan een nieuwe, 

Meerjarige Regioagenda Fiets (MRF) te werken. Het doel was om een meerjarig perspectief te creëren 

van onze fietsambitie door alle concrete regionale fietsprojecten om fietsinfrastructuur te verbeteren te 

agenderen en te prioriteren en gefinancierd te krijgen. Een belangrijke aanleiding om aan de MRF te 

werken was de eis van de Provincie om projecten voortaan ‘regionaal te prioriteren’. Wij hebben alle 

gevraagde documenten in september 2021 opgeleverd aan provincie Gelderland en meermalen pro 

actief overleg gevoerd. 

Echter, op dit moment blijkt het argument ‘regionale instemming’ niet meer gehanteerd te worden door 

de provincie, ook omdat andere Gelderse regio’s nog niet zover zijn. We hebben afgesproken om een 

brief te sturen naar gedeputeerde staten om op korte termijn in gesprek te gaan over de 

fietsinvesteringen, de relatie met het bestuursakkoord/investeringsagenda en de 

verstedelijkingsstrategie.  

 

Position Paper Logistiek 

Afgelopen maanden is de HAN gezamenlijk met verschillende partners bezig geweest om een position 

paper logistiek te schrijven. Tijdens het bestuurlijk overleg hebben we gesproken over de acties die wij 

vanuit de Verbonden Regio zouden kunnen oppakken en waar we nog kansen zien. Naar voren is 

gekomen dat we ook het gesprek aan moeten gaan met de grote logistieke bedrijven in onze regio om te 

kijken waar we elkaar kunnen versterken. De scheepvaart binnen onze regio is een belangrijk thema die 

bij het onderwerp meegenomen moet worden. Tijdens regio overleg in maart wordt verder gesproken 

over logistiek in de regionale agenda 2023 – 2025 met alle bestuurders.  

 

Verantwoording 2021 

Het BOT is akkoord gegaan met de inhoudelijke en de voorlopige financiële verantwoording vanuit de 

Verbonden Regio over de activiteiten 2021. De definitieve financiële verantwoording zal via de 

jaarrekening van de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen lopen.  
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Afscheid wethouder Helga Witjes

www.lingewaard.nl

Na een periode van bijna acht jaar neemt wethouder Helga Witjes op 1 februari 2022 afscheid van de gemeente 
Lingewaard. Zij wordt woensdag 2 februari voorgedragen als lid van de Gedeputeerde Staten van de provincie Gel-
derland. Wij zijn Helga zeer erkentelijk voor haar jarenlange inzet voor onze gemeente. Vandaar dat wij 
haar afscheid niet onopgemerkt voorbij willen laten gaan. 

Namens het college nodigen wij u van harte uit aanwezig te zijn op de afscheidsreceptie van Helga Witjes 
op vrijdag 11 februari aanstaande in zalencentrum De Valom, Karstraat 2 in Huissen. Vanwege de corona maatregelen 
organiseren wij twee momenten: van 14.00 tot 15.30 uur en van 16.15 tot 17.45 uur.

Wij vragen of u zich uiterlijk woensdag 9 februari via bestuurssecretariaat@lingewaard.nl 
wilt aanmelden. Geeft u bij de aanmelding ook aan op welke tijd u wil komen? 
In De Valom gelden de corona maatregelen voor de horeca. Denkt u daarom aan uw 
mondkapje en coronatoegangsbewijs. In de zaal krijgt u een zitplaats aangewezen. 
Helga loopt door de zaal en komt bij iedereen langs.

Graag tot 11 februari 2022. 

drs. I.P. van der Valk                dr. P.T.A.M. Kalfs
gemeentesecretaris                 burgemeester



1 2.7 Link naar de Vlog over het Bestuurlijk opgaveteam door Bestuurlijk opdrachtgever Titus Burgers 

Link naar de Vlog over het Bestuurlijk opgaveteam door Bestuurlijk opdrachtgever Titus 
Burgers:

Vlog Bestuurlijk Opgaveteam 2022-02-04 on Vimeo

of

https://vimeo.com/674731798 
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Groene Metropoolregio

Van: Griffie Zevenaar <Griffie@zevenaar.nl>
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 16:57
Aan: Groene Metropoolregio
Onderwerp: motie unaniem gemeente Zevenaar aanleg Noordtak Betuweroute
Bijlagen: AANVAARD Motie Lokaal Belang, SP, CDA, D66, WijZZ, PvdA, Sociaal Zevenaar en 

VVD aanleg Noordtak Betuweroute (getekend).pdf

Beste heer, mevrouw,  
 
Op 26 januari jl. heeft de gemeenteraad van de gemeente Zevenaar unaniem een motie aangenomen. De 
aangenomen motie gaat over de mogelijke aanleg van een Noordtak Betuweroute door de gemeente Zevenaar. 
 
De gemeenteraad stelt unaniem vast in de motie dat de gemeente Zevenaar tegen elke vorm van aanleg van een 
spoorverbinding is van de Noordtak Betuweroute door onze gemeente.  
 
In de motie draagt de gemeenteraad het college van B&W van de gemeente Zevenaar op om: 
 

1. Met de gemeenten in de regio Achterhoek in gesprek te gaan en samen op te trekken tijdens de komende – 
wellicht langlopende – procedure; 

2. Binnen de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen het standpunt kenbaar te maken dat de gemeente 
Zevenaar tegen elke vorm van spoorverbinding is van de Noordtak Betuweroute door onze gemeente;  

3. De raad te informeren over de resultaten van de gesprekken. 
4. Deze motie ter kennis te brengen van zowel de Groene Metropoolregio als de gemeenten in de regio 

Achterhoek; 
5. Deze motie ter kennis te brengen van alle fracties in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Op grond van beslispunt 4 van de motie treft u hierbij ter informatie de betreffende motie aan.   

Met vriendelijke groet, 
Namens de griffier,  

Ellen Hondelink-Rinsma 

Algemeen secretaris griffie/commissiegriffier 

 
  

 

Griffie@zevenaar.nl 
(0316) 595168 
Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar 
Postbus 10, 6900 AA Zevenaar 
www.zevenaar.nl 
 
  



1 2.8.2 AANVAARD Motie Lokaal Belang, SP, CDA, D66, WijZZ, PvdA, Sociaal Zevenaar en VVD aanleg Noordtak Betuweroute (getekend) 

LOKAAL BELANG spa 
ZEVENAAR ZEVENAAR 

2fo//m 

Motie Aanleg Noordtak Betuweroute 

De gemeenteraad van Zevenaar, in vergadering bijeen op zôjanuari 2022,;

Constaterende dat:

De gemeenteraad van Zevenaar in de raadsvergadering van 28 mei 2014 met algemene 
stemmen de motie Noordtak Betuweroute heeft aangenomen Waarbij de Gemeente 
Zevenaar tegen elke vorm van aanleg van een spoorverbinding is van de Noordtak 
Betuweroute door onze gemeente;
Momenteel de mogelijke aanleg van een Noordtak Betuweroute weer volop in de aandacht 
staat;
Het college op zojanuarijl eerdere vragen hierover van Lokaal Belang heeft beantwoord;
De beantwoording van vraag 8 aangegeven is dat “indien nodig" samenwerking wordt 
gezocht;
Gemeenten die aan een mogelijk tracé komen te liggen zich zorgen maken en die zorgen nu 
al uiten;
De bestuurlijke en politieke voorbereidingen voor een Noordtak momenteel aan actualiteit 
Winnen;



Overwegende dat:

De gemeenteraad van Zevenaar na 28 mei 2014 omtrent de Noordtak Betuweroute niet in 
haar standpunt is gewijzigd;
Een of meer van de mogelijke te onderzoeken tracé's beginnen op grondgebied van onze 

gemeente;
Zevenaar steeds meer ingeklemd raakt door grootschalige nationale infrastructurele 
voorzieningen;
een mogelijke doortrekking negatief kan uitpakken voor het woon- en leefgenot van zeker 
de inwoners van Zevenaar Oost en Babberich;
het goed zou zijn om in een vroeg stadium zowel bestuurlijk als ambtelijk samen te werken 
met “tracé-gemeenten",-
De gemeenteraad van Zevenaar van mening is dat bij een project als de Noordtak 
Betuweroute samenwerking in een vroeg stadium gewenst is 

Draag het college op:

Met de gemeenten in de regio Achterhoek in gesprek te gaan en samen op te trekken 
tijdens de komende wellicht langlopende procedure;

Binnen de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen het standpunt kenbaar te maken dat 
de gemeente Zevenaartegen elke vorm van spoorverbindíng is van de Noordtak 
Betuweroute door onze gemeente;

De raad te informeren over de resultaten van de gesprekken,-

Deze motie ter kennis te brengen van zowel de Groene Metropoolregio als de gemeenten in 
de regio Achterhoek;

Deze motie ter kennis te brengen van alle fracties in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

en gaat over tot de orde van de dag.

Zevenaar, 26januari 2022 

Tjeerd Boekhorst, Lokaal Belang 
Freek Jansen,CDA 
Nathani Niebuur-Sluiter, PvdA 
Lotte van der Velden, SP 
Peter Pollmann, 066 
Peter Vos, VVD 
Huub Meijer, Sociaal Zevenaar 
Joost Du Croix, WijZZ 



Deze motie is met algemene stemmen aangenomen in de vergadering van 26januari 2022.

Degriffier, v er,
LMVanDijk nïleiswijk 



3 Besluitenlijst 08-12-2021

1 concept GMR besluitenlijst 08122021 

Verslag

1

Notulen van : Algemeen bestuur
Verslagnummer : 20211208AB
Gehouden op : 8 december 2021
Plaats : Teams
Voorzitter : H. Bruls
Genotuleerd door : M. Mulder
In afschrift aan : AB-leden, regiocoördinatoren, opgavemanagers, regioagendacommissie

Verder aanwezig Gemeente
J. van Dellen Arnhem (& bestuurlijk opdrachtgever)
M. Slinkman Berg en Dal
C. van Rhee-
Oud Ammerveld

Druten

B. van Veldhuizen Doesburg
H.Hieltjes Duiven
M.Mittendorff Heumen
H. Witjes Lingewaard
H. de Vries Montferland
P. Baneke Mook en Middelaar 
P. Hoytink-Roubos Overbetuwe
A. Schaap Renkum (& bestuurlijk opdrachtgever)
R. Haverkamp Rheden 
E. Weststeijn Rozendaal
M. van Beek Wijchen
A. van Hout Westervoort
L. van Riswijk Zevenaar
R. van der Zee Bestuurlijk opdrachtgever Verbonden regio
H. Tiemens Directeur 
H. van den Berg Adjunct directeur/strateeg

Afwezig Gemeente
A. Marcouch Arnhem
D. Bergman Beuningen
T. Burgers best. opdrachtgever 

Circulaire regio

Verslag tekst:
Deel 1 
1. Opening en mededelingen
Afmeldingen van: 
A. Marcouch – Arnhem, plaatsvervanger J. van Dellen aanwezig
D. Bergman – Beuningen, geen plaatsvervanger aanwezig
T. Burgers, Bestuurlijk opdrachtgever circulaire regio

Voor gemeenten Doesburg, Rheden en Mook en Middelaar zijn de plaatsvervangend AB-leden vandaag 
aanwezig.

- actiepunten n.a.v. het informele overleg van 20 oktober 2021 worden uitgewerkt in een voorstel voor het AB van 
9 februari.

- Gelegenheid om in te spreken. 
Ramon Barends (Kennisnetwerk Arnhem-Nijmegen) heeft gebruik gemaakt van het inspreekrecht. Hij heeft zijn 
actuele punten m.b.t. de regionale samenwerking gedeeld met het AB. Hij dankt het AB voor een mooi regiojaar 
en wenst hun alvast een gezegend nieuw jaar.
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2. Ingekomen post
-

3. Vaststellen Besluitenlijst van de vergadering van 15-09-2021
> Vastgesteld.

4. Regioagendacommissie 
De regioagendacommissie (RAC) vergaderde maandag 6 december. H. Witjes was namens het DB aanwezig bij 
de vergadering. 

De RAC heeft 3 adviezen aangeboden aan het AB m.b.t:
- de subsidie voor The Economic Board 
- Bestuursakkoord en Investeringsagenda 
- Proces Verstedelijkingsstrategie

De adviezen zijn toegevoegd aan de stukken voor deze vergadering. De adviezen worden besproken bij de 
inhoudelijke behandeling van de agendapunten later in de vergadering.

Deel 2 – ter besluitvorming
5. Subsidie The Economic Board
Besluit; De colleges te verzoeken om ter vaststelling door de gemeenteraden een begrotingssubsidie in de 
gemeentelijke begroting op te nemen. 
> Vastgesteld.

De voorzitter licht toe dat het bestuur van de GR geen subsidie kan verstrekken aan The Economic Board (TEB), 
hier is geen wettelijke grondslag voor. Doel van dit agendapunt is om die grondslag goed organiseren zodat de 
Groene Metropoolregio GMR) gelden correct en kan doorsluizen naar TEB. Het voorstel is om dit via een 
passage in de begroting te organiseren. Als gemeenten dit liever via de algemene subsidieverordening doen is 
dat ook een mogelijkheid. 

Rechtmatigheid is een technisch onderwerp. Het verzoek van het RAC is dan ook om meer informatie te 
verstrekken zodat voor raadsleden duidelijk is wat het probleem is wat hiermee wordt opgelost.

N.a.v.:
B. van Veldhuizen: het jaartal ontbreekt in het stuk, over welke periode gaat het nu?
> Vanaf 2023. Het moet ieder jaar opnieuw in de begroting opgenomen worden, tenzij je besluit om de subsidie 
meerjarig te verstrekken.

E. Weststeijn:
- Voor 2022 doen we het zoals we het altijd? Wie heeft gesignaleerd dat we het nu niet correct doen? Is er sprake 
van een vorm van onrechtmatigheid en kan dat nog consequenties hebben bij de accountantscontrole?
> Signaal komt m.n. van de juristen. Tot nu toe heeft het bij accountantscontroles niet tot een 
onrechtmatigheidsoordeel geleid. Deze maatregel is juist bedoeld om te voorkomen dat dit in de toekomst het 
geval zou zijn. 

Op de GMR-begroting is de subsidie voor TEB een bedrag. Voorheen liep de uitbetaling van de subsidie via 
gemeente Arnhem. Op hun begroting was de omvang van de subsidie veel minder problematisch. 

- wat wordt er precies gevraagd: de begroting of via de subsidieverordening?
Via de begroting is het voorstel, maar de variant via de subsidieverordening is ook een mogelijkheid.

M. van Beek: nu het bij de individuele gemeenten neergelegd wordt, kan dat nog consequenties hebben voor hun 
deelname aan TEB? 
> Dat zou niet het probleem moeten zijn, gemeenten hebben al besloten om deel te blijven nemen en hebben 
daar ook reserveringen voor gedaan. Dit besluit is bedoeld om goed uitvoering te geven aan dat eerder genomen 
besluit.

P. Hoytink: Vanuit Overbetuwe wordt deze pragmatische oplossing ondersteund.



3

Deel 3 - informatief
6. Stand van zaken intekenen opgaven
In aanvulling op het gedeelde overzicht:

H. de Vries: Binnen gemeente Montferland is de koersbepaling in volle gang. Op 16 december besluit de raad 
over intekenen op 3 opgaven. Montferland staat er positief in.

P. Hoytink: gisteravond heeft de raad van Overbetuwe positief besloten op deelname aan de vijf opgaven.

De voorzitter spreekt zijn complimenten uit aan iedereen in het bestuur en iedereen in de ambtelijke 
ondersteuning die zich hebben ingespannen om tot dit resultaat te komen.

7. Stand van zaken opgaven – inhoudelijk
J. van Dellen – Productieve regio
De Ontspannen regio en Productieve regio slaan de handen ineen op het vlak van Bruisende Binnensteden en 
Krachtige Kernen. Omdat de pandemie voortduurt is er extra aandacht nodig voor met name MKB en de horeca.
Gezamenlijk komen we tot een initiatief om MKB en horeca te helpen met een voucher, in dezelfde lijn als de 
MKB-deal. Op een later moment komen we bij het AB terug met een specifiek voorstel.

H. de Vries: Wanneer is dat? Er is snelheid geboden richting deze ondernemers.
> Alle wethouders inventariseren de behoefte in hun gemeenten. Halverwege januari komen we met een voorstel 
m.b.t. het focusgebied voor deze voucher. Ook wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om een multiplier te 
organiseren naast de bijdrage van de gemeenten.

A.Schaap - Ontspannen regio
Het Groen-blauw raamwerk voor de regio is in ontwikkeling. Hiermee geven we invulling aan ‘meer landschap’ 
binnen de Verstedelijkingsstrategie. T/m februari wordt in kaart gebracht wat er al is, vanaf maart werken we uit 
hoe we kansen voor versterking van natuur en landschap kunnen koppelen aan de Verstedelijkingsstrategie. Dit 
vormt mooie input voor het Verstedelijkingsakkoord wat we in de loop van 2022 hopen te sluiten.

De provincie heeft 1,3 miljoen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren transformatievoorstel cultuur 025.De 
wethouders van alle gemeenten hebben tijdens de Regio Overleg(t) van 1 december de kaders vastgesteld voor 
die uitvoering. Belangrijk uitgangspunt is inzet op innovatie binnen de hele culturele keten. Met de afspraken 
rondom het transformatievoorstel is de basis gelegd voor langdurige samenwerking tussen GMR, provincie en de 
culturele sector.

R. van der Zee – Verbonden regio
De Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid is vastgesteld. Dat geeft ons handvatten om met de juiste prioriteit te 
werken aan verkeersveiligheid in de regio.

Daarnaast is er binnen onze regio veel aandacht en ambitie op het onderwerp ‘fiets. Zowel de gemeenten als de 
provincie hebben hier middelen voor beschikbaar gesteld, maar die zijn niet toereikend voor de ambities in de 
regio. De Verbonden regio heeft zich daarom aangesloten bij brief aan het ministerie van I en W, waarin een 
nadrukkelijk beroep gedaan wordt om geld uit Mobiliteitsfonds ter beschikking te stellen voor fiets.

Vandaag is een videoboodschap over spoor gedeeld, een kort pleidooi om aandacht te vragen voor investering in 
het spoor in deze regio. De video is terug te vinden op de website www.groenemetropoolregio.nl. De bestuurlijk 
opdrachtgever vraagt het AB om hier kennis van te nemen en ook te delen in hun netwerk.

8. Public Affairs
Besluit; Kennisnemen van de bijdrage die de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen kan leveren aan het 
nieuwe kabinet (bijlage 8.1).
> Ter kennisgeving aangenomen.

H Hieltjes: blij met het overzicht, maakt goed zichtbaar wat er al is gedaan en wat er gaat gebeuren. Is het de 
bedoeling dat de leden van TEB dit ook uitdragen in Den Haag?
> We gaan uit van een gezamenlijke agenda. We maken voor een groot deel ook gebruik van dezelfde 
medewerkers om de lobbydoelen goed voor het voetlicht te brengen. Het is belangrijk dat we eenduidig naar 
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buiten treden. Met TEB wordt daarom nog gesproken over de merken die we neerzetten in de regio (Groene 
Metropoolregio/Lifeport).

9. Maatschappelijk adviesforum
Besluit; Kennis te nemen van de opzet voor een maatschappelijk adviesforum.
> Ter kennisgeving aangenomen.

De voorzitter licht toe dat het DB geen vaste groep mensen uit de regio in een maatschappelijk advies forum wil, 
maar afhankelijk van bepaalde inhoudelijk thema’s specifieke stakeholders zou willen uitnodigen. Zo houden we 
het speelveld breed en zetten we een groter netwerk op.

P. Hoytink: mooi voorstel om dit thematisch in te vullen. Wie bepaalt wie er aanschuift?
> DB bepaalt dit na consultatie van de opgaveteams en het regiobureau van de GMR. Voor het AB is dit te 
operationeel.
H. de Vries onderschrijft dit.

R. Haverkamp: Gemeente Rheden is enthousiast over de opzet en ziet graag voor de volgende partijen een rol:
- Vertegenwoordiging van ondernemers
- HAN en van Hall Larensteijn
- Woningcorporaties

Daarnaast hecht de gemeente er belang aan dat inwoners dichterbij gehaald worden in de vorm van een 
inwonersvertegenwoordiging.
> De voorzitter geeft aan dat het forum een adviserende rol heeft. Het is niet de bedoeling om inspraak te 
organiseren op concrete plannen, dat is aan de gemeenteraden individueel. Als er een algemeen inwonersbelang 
aan de orde is, zouden inwoners een plek kunnen krijgen in het forum, maar alleen dan.

M. van Beek:
Eens met het voorstel, hoort bij modern besturen. Wij zijn voorstander van thematisch werken, geen vaste 
bezetting. Wie bepaalt wie aan tafel komt? Heeft het AB daar invloed op? Houden we ook rekening met de 
tegenkrachten in de regio?
>Het forum moet m.n. de Bestuurlijk opdrachtgevers helpen om scherp te blijven. Daarbij zijn verschillende 
belangen en tegengestelde meningen juist waardevol dus dat zullen we zeker organiseren.

A. Schaap:
Hoeveel thema’s doen we per jaar? Bepalen we die in het AB? Hoe gaan we dat inrichten met elkaar?
> Afgesproken wordt dat de Verstedelijkingsstrategie wordt uitgewerkt als eerste onderwerp. Een voorstel voor 
onderwerpen en frequentie wordt geagendeerd in het volgende AB. AB-leden kunnen dan inbreng leveren voor 
de verdere invulling.

M. Slinkman:
Is het de bedoeling om ook governance vraagstukken voor te leggen aan zo’n forum? Ik pleit ervoor om dat bij 
ons als bestuur te laten.
> Bij het forum worden tips en adviezen opgehaald voor het AB.

10. Bestuursakkoord en Investeringsagenda
Besluit: Kennis te nemen van de laatste versie van de stukken.
> Ter kennisgeving aangenomen.

L. van Riswijk licht toe dat de stukken in de afgelopen periode aan de orde zijn geweest in zowel het bestuur van 
TEB als Gedeputeerde Staten. Belangrijkste wijziging t.o.v. de versie die eerder in het AB behandeld is: waar tot 
nu toe over financiële inbreng van de provincie werd gesproken is ook deskundigheid en menskracht toegevoegd. 
Daarnaast gaat het om kleine tekstuele verbeteringen. Het is nu vooral belangrijk dat we op korte termijn aan de 
slag gaan met de uitvoering.

M. van Beek: mooi dat de provincie ook financieel bijdraagt. Wat is het doel van de passage over menskracht: 
willen zij meer regie op de uitvoering?
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> Ze willen aangeven dat zij samen met ons regisseren en niet alleen geldverstrekker zijn. De middelen van de 
provincie moeten uit bestaande budgetten komen. Dat betekent dat we hen in een vroeg stadium moeten 
betrekken.

H. Witjes: De RAC heeft een aantal suggesties meegegeven. Afgesproken is dat we die in een volgende versie 
kunnen verwerken. Daarnaast hebben zij n.a.v. deze stukken aangegeven dat zij het belangrijk vinden dat de 
colleges de lokale kleuring duiden voor hun raden.

De voorzitter geeft aan dat als laatste gemeenten over deelname aan de opgaven hebben besloten, wordt 
toegewerkt naar een tekenmoment in het nieuwe jaar. Daarbij wordt aandacht besteed hoe we dit voor de lobby 
optimaal kunnen benutten en hoe we hier op een goede manier aandacht aan te besteden richting raden.

De uitgangspositie is goed, nu is het aan ons allen om er een succes van te maken. De gemeenten hebben 
hierbij een belangrijke rol om actuele informatie, menskracht en middelen te leveren, mee te denken over 
mogelijke projecten en over hoe we ervoor zorgen dat de investeringsagenda van ons allemaal wordt 

11. Actualisatie Bedrijfsplan GMR
Besluit: Kennis te nemen van het geactualiseerde bedrijfsplan van de Groene Metropoolregio.
> Ter kennisgeving aangenomen.

N.a.v.:
H. Hieltjes spreekt de wens uit dat er nog meer verbinding op uitvoeringsniveau gevonden wordt met TEB zodat 
de overheidseuro optimaal benut wordt in het belang van de regio. Gemeente Duiven vindt in dat kader een 
halvering van de bijdrage denkbaar.

L. van Riswijk: het is makkelijker om dat te bewerkstellingen als alle gemeenten bijdragen aan beide organisaties 
over een langere periode.

H. Bruls: we moeten eerst investeren voordat er bespaard kan worden.

12. Rondvraag 
H. Witjes geeft nog een korte terugkoppeling van een aantal punten van de regioagendacommissie.
De Regioagendacommissie heef een advies gegeven over de Verstedelijkingsstrategie. De belangrijkste oproep 
is om de informatie voor de raden behapbaar te houden. De RAC omarmt het idee om 2 webinars te organiseren 
voor zowel de oude als de nieuwe raad over dit belangrijke onderwerp.

L. van Riswijk:  Naar aanleiding van het advies van de regioagendacommissie geeft hij aan dat hij het belangrijk 
vindt dat we als GR alle gemeenten breed betrekken bij wat er in de regio gebeurt. Hij is er geen voorstander van 
om alleen informatie over de eigen gemeente te verstrekken.

H. Witjes: De regioagendacommissie heeft vooral het signaal afgegeven dat raden niet overspoeld worden door 
de veelheid van informatie. 

Daarnaast is in de vergadering van de regioagendacommissie afgelopen maandag ook gesproken over de 
evaluatie van de RAC. Dit wordt ook een lichte evaluatie. Er komt een uitvraag richting AB-leden en het 
regiobureau de komende weken.
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BESLUITENLIJST vergadering 6 december 2021

Aanwezig:
Voorzitter Henk Nijland  
Griffier Marte Smits-Jansen

Arnhem Lea Manders 
Tulay Gemici
Rebin Maref

Berg en Dal Florian Gödderz 
Nick Bakker

Beuningen Jaap Bril  
Druten Ronald Thoonen
Lingewaard Theo Aaldering 
Mook & Middelaar Joseth Mulders 

Ton Broekmans
Nijmegen Yurre Wieken

Eline Lauret  
Joep Bos-Coenraad   

Overbetuwe Henk Mulder  
Renkum Raymond den Burger  

Oswald Velthuizen
Rheden Sjir Hanssen 

Tim Endeveld
Rozendaal Loes Hupkes  

Wouter van den Akker
Westervoort Hans Derksen

Ben Schulte
Wijchen Roel Boumans  

Kees van Galen   
Zevenaar Kees van Merwijk 

Groene Metropool Lucien van Riswijk (DB)
Henk van de Berg (plv directeur GMR)
Maaike Mulder (adviseur regionale samenwerking)

Afwezig met kennisgeving:   
Nijmegen Inge van Dijk
Beuningen Henk Plaizier  
Duiven Hans Egtberts  
Arnhem Giovanni Visser
Overbetuwe Elbert Elbers  



Afwezig zonder kennisgeving
Doesburg Mark Mol 
Druten Haci Aslan
Lingewaard Maarten van den Bos
Heumen Rob de Graaf

Saskia Tuinder
Montferland Karlijn Looman 
Overbetuwe Henk Mulder

Dagelijks Bestuur Groene 
Metropool

Hubert Bruls
Helga Witjes
Harriët Tiemen

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de laatste vergadering van deze raadsperiode en heet alle leden welkom, 
evenals de leden die van het van het DB/AB aanwezig zijn en de kijkers die via de livestream 
deze vergadering van de Regioagendacommissie (RAC) volgen.

Uw voorzitter, Inge van Dijk, heeft per 1 januari jl. een nieuwe functie en heeft daardoor 
afscheid van de Regioagendacommissie moeten nemen. De plaatsvervangend voorzitter is 
door privé omstandigheden op dit moment niet beschikbaar. Dhr. Nijland (Duiven) is eenmalig 
voorzitter. 
Namens de commissie wensen we Inge veel succes in haar nieuwe functie en Hans Egtberts 
veel beterschap.

Er zijn afmeldingen ontvangen van:
Dhr. Plaizier (Beuningen)
Dhr. Egtberts (Duiven)
Dhr. Elbers (Overbetuwe)
Dhr. Van den Bos (Lingewaard)
Dhr. Visser (Arnhem)

Er heeft zich een inspreker gemeld, dhr. Barends. 
De heer Barends spreekt in namens het Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen. Hij sluit zich aan bij 
de mooie woorden over de voorzitter Inge van dijk. Ook complimenten voor Helga Witjes. De 
raden kunnen binnenkort weer besluiten of ze aansluiten bij de opgaven. Dhr. Barends is blij 
met de evaluatie. Mekaar kennen en herkennen is belangrijk. Misschien is het goed om in de 
toekomst te werken met subcommissies. 
De Metropoolregio kan zich nog meer profileren, zoals ook de KAN regio dat heeft gedaan. 
T.a.v. het verslag, dhr. Barends is benieuwd naar de verslaglegging van de overleggen van de 
regionale opgave teams. Hij maakt nog een procesoverzicht van de ontspannen regio.

Mededelingen voorzitter:



Er zijn geen mededelingen van de voorzitter.

Mededelingen leden:
Er zijn geen mededelingen vanuit de leden. 

Mededelingen vanuit het Dagelijks Bestuur:
Er zijn geen mededelingen.

2. Vaststellen van de agenda
Er zijn geen opmerkingen binnengekomen over de agenda.
De agenda wordt vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijsten
Er zijn geen opmerkingen ontvangen.

De besluitenlijst is vastgesteld. 

4. Terugkoppeling AB-besluiten
In het AB van 8 december is de subsidieregeling mbt the economic board vastgesteld, met in 
acht name van het advies van de RAC. De adviezen over het maatschappelijk adviesforum zijn 
overgenomen. Ten aanzien van de regionale investeringsagenda is ter kennisname besproken. 

5. Procesvoorstel actualisatie regionale agenda
Er is een memo bij de stukken gevoegd met de denkrichting. En vandaag zijn er nog 
aanvullende stukken toegevoegd. Hopelijk heeft men tijd gevonden om hier nog naar te 
kijken.

Dagelijks Bestuur: Er is nagedacht over het proces van de regionale agenda van volgend jaar. 
Er is aangesloten bij de wensen van de gemeentes. Het DB kwam er achter dat veel werk 
dubbel op werd gedaan. Onder het mom van “keep it stupid, simple”. 

In het voorjaar komt er een begrotingsbrief met daarin een concept regionale opgave. Hier 
wordt bij de begroting een definitieve klap op gegeven. We proberen dan de overlap en 
verwarring te voorkomen. Het proces wordt simpeler. Er komt bij de meerjaren begroting ook 
een meerjaren plan. Gemeentes kunnen intekenen voor meerdere jaren. 

RAC:
- Circulaire regio: Er is veel gediscussieerd over de RES en het plan MER. De raad wil 

graag weten op welk moment invloed uitgeoefend kan worden. 
- Provinciale Staten heeft een motie aangenomen waardoor de regio een bepaalde 

juridische status heeft gekregen, met name ten aanzien van de Res/windmolens. Dat 
heeft ons bevreemd en behoeft een nadere toelichting. 

- De raad wordt met de voorgesteld procedure beter in stelling gebracht. Het verzoek is 
wel de jaarrekening ook aan de gemeenten toe te laten komen voordat de boeken 
worden gesloten. 

- Moet de regeling worden aangepast naar aanleiding van deze wijzigingen? 

Het DB zegt toe een toelichting op te zullen vragen ten aanzien van de motie PS.



6. Evaluatie RAC
De commissie wordt gevraagd kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête onder de 
leden van de Regioagendacommissie en het Algemeen Bestuur van de Groene Metropool; De 
profielschets voor de commissieleden voor raadsperiode 2022 – 2026 vast te stellen;
De aanbevelingen ten aanzien van de ondersteuning van de Regioagendacommissie over te 
nemen.  

Het DB heeft schriftelijk gereageerd op de stukken. 

RAC: 
- als de RAC een onafhankelijke adviescommissie is, dan is het wenselijk dat de RAC-

secretaris ook onafhankelijk is. De directeur van de GMR beschouwt de RAC-secretaris 
kennelijk als medewerker van de GMR (ook gezien voorstel detachering) en wil de 
functie deels invullen via programmamedewerkers van de GMR. De griffiers pleiten 
voor continuering van de onafhankelijke ondersteuning vanuit de griffie van één van 
de betrokken gemeenten. Ook de nieuwe wet GR bepleit een onafhankelijk advies 
orgaan en de onafhankelijke ondersteuning hoort daar bij. 

- De houding en de reactie van het regiobestuur heeft een aantal leden bevreemd.  
- Het regiobureau ondertekent de brief van het DB, maar de RAC heeft niet met het 

regiobureau te maken, maar met het bestuur.
- Arnhem en Nijmegen heeft het dubbele aantal leden in de RAC, de toegevoegde 

waarde daarvan is niet direct aangetoond. De nieuwe RAC zou dit kunnen 
heroverwegen.

- De wenselijkheid van inspreken zou de nieuwe RAC kunnen heroverwegen. In de 
praktijk is er slechts 1 inspreker die door deze constructie onevenredig veel spreektijd 
krijgt, meer dan alle leden. 

DB
- Er is vorige week kennis genomen en contact geweest met het regiobureau over de 

evaluatie. Het is belangrijk naar de bedoeling te kijken. 
- Het belang van onafhankelijke ondersteuning wordt door het DB onderschreven. Het 

is wel mogelijk om dubbel werk te voorkomen door dit deels door het regiobureau te 
laten doen, o.a. het verzamelen van stukken voor de agenda. De ondersteuning van 
de commissie kan door een griffier worden geboden. 

- Gelet op de punten die op de rol staan van de GMR zou de nadrukkelijke rol van de 
regiogriffier als linking pin met de andere griffiers goed zijn. 

- Gelet op de financiering is er in de begroting geen rekening gehouden met de extra 
kosten van het secretariaat van de RAC. Nu is dit via dure detacheringsregeling 
georganiseerd, dit zouden we in de toekomst liever anders zien. De RAC gaat hier niet 
rechtstreeks over, maar kan er indirect wel rekening mee houden bij de keuze voor de 
griffier. 

- We delen de tevredenheid over de manier waarop is gewerkt en de wijze waarop het 
secretariaat is ingevuld. 

- Het is zuiver om vragen vanuit de RAC te formuleren aan het DB en AB en niet 
rechtstreeks aan de opgavemanagers. 

De voorzitter rond de behandeling af en stelt het volgende vast:
De regioagendacommissie kan zich vinden in het voorstel en de uitkomsten van de evaluatie.



Naar aanleiding van de zienswijze van het DB wordt aan het functieprofiel de taak 
toegevoegd: 
- de relatie tussen de 18 griffiers en het regiobureau verder opbouwt en door ontwikkelt;
- er is een conceptreactie voorbereid op de brief van het DB, daar stemt de commissie mee in. 

7. Inwerkprogramma nieuwe raad
In de gehele raadsperiode zal aandacht zijn voor de rol van de Regioagendacommissie en de 
wijze waarop de positie van de commissie versterkt kan worden. Voor de eerste bijeenkomst 
met de nieuwe leden is een opzet gemaakt. O.a. naar aanleiding van de input uit de enquête. 

RAC:
- Er is een onderscheid tussen het inwerken van de RAC en alle raadsleden. De Groene 
Metropoolregio in een ingewikkelde constructie en daar moeten raadsleden vanaf het begin 
in meegenomen worden. 

De voorzitter rond de behandeling af en stelt vast dat er verder geen aanvullingen zijn. Het 
heeft in ieder geval de voorkeur om ook weer fysiek bij elkaar te komen. 

8. Presentatie vervolgtraject Regionale Energie Strategie 

Mw. Lenny Putman, procesmanager RES geeft een presentatie (wordt bij de stukken 
gevoegd). 
-> toelichting planning uitvoeringsprogramma
-> toelichten en bespreken op welke manier de raden worden geïnformeerd. 

RAC
- De rol van de overheden is helder. Krijgen burgers ook een rol in de participatie. In 

deze regio is het signaal at dat onvoldoende is.
Antw: De waardering is aan de leden, maar er komt wel in elke fase veel aandacht 
voor participatie, bij de RES 2.0 en ook bij de mer. Er zijn geen eerdere signalen 
ontvangen dat de participatie onvoldoende was bij de RES 1.0. Voor de lokale plannen 
moet de participatie lokaal worden georganiseerd. De RES gaat over de kaders. 

- Wordt de presentatie ook aan alle raadsleden gegeven, b.v. door de 
portefeuillehouders? De informatie naar de gemeentes moet via de 
portefeuillehouder. De RAC had liever vast een concept uitvoeringsplan gehad om 
concreet op te kunnen adviseren. 
Antw: Het is niet de bedoeling te inhoudelijk te zijn, maar om een inleiding te geven in 
waar we nu staan. De vraag aan de RAC is een advies te geven hoe de raden 
meegenomen kunnen worden.

- Het plan MER is allesbepalend. Inwonersparticipatie op lokaal niveau is dan mosterd 
na de maaltijd. Het is goed om de gemeentes te adviseren wanneer participatie het 
beste is om regionaal meegewogen te worden. 

- Hoe verhoudt regio en landelijk niveau zich met elkaar.
Antw: Op landelijk niveau gaat het op een andersoortig plan MER.

9. Lange Termijn Agenda RAC

Er zijn geen opmerkingen vanuit de commissie. 



10 Lange Termijn Agenda AB

De raadsontmoetingen staan niet in de LTA van het AB.

Er zijn overigens geen opmerkingen vanuit de commissie. 

11. Rondvraag
Er zijn geen vragen vanuit de commissie.

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 19.18 uur

De volgende vergadering van de RAC is in 23 mei 2022 van 16.00 tot 19.30 uur digitaal in de 
nieuwe samenstelling. 
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1 5.1 Stemverhouding 2022 beslisdocument AB 09-02-2022 

BESLISDOCUMENT
algemeen bestuur

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Vergaderdatum 09-02-2022

Onderwerp Stemverhouding 2022

Portefeuillehouder H. Bruls

Opsteller M. Mulder

Kenmerk -

 

GEVRAAGD
BESLUIT

• Kennisnemen van de stemverhouding voor het AB voor 2022

TOELICHTING In onze GR is opgenomen dat jaarlijks op 1 januari de 
stemverhouding voor het AB bepaald wordt op basis van het 
inwonertal van de gemeente (meest recente CBS-cijfers) aan de 
hand van de volgende staffel:
< 20.000 inwoners:               1 stem
20.000 – 49.9999 inwoners: 2 stemmen
50.000 – 99.999 inwoners:   3 stemmen
> 100.000 inwoners:             4 stemmen

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

 - Overzicht inwoners per gemeente + bijbehorende stemmen AB 
2022

FINANCIËLE 
PARAGRAAF

-

RISICO'S EN 
BEHEERS-
MAATREGELEN

- 

JURIDISCH
ADVIES

-

AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING

- 

COMMUNICATIE
ADVIES

-



1 5.2 Overzicht inwoners per gemeente + bijbehorende stemmen AB 2022 

Stemverhouding AB 2022

gemeente inwoners Stemmen GMR
Arnhem 162.424 4
Berg en Dal 35.010 2
Beuningen 26.157 2
Doesburg 11.064 1
Druten 18.991 1
Duiven 25.066 2
Heumen 16.569 1
Lingewaard 46.822 2
Montferland 36.031 2
Mook en Middelaar 7.909 1
Nijmegen 177.359 4
Overbetuwe 48.214 2
Renkum 31.417 2
Rheden 43.525 2
Rozendaal 1.726 1
Westervoort 15.014 1
Wijchen 41.261 2
Zevenaar 44.096 2

Bron: CBS – inwoners per gemeente
         peildatum 01-01-2021
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1 6.1 GMR beslisdocument AB normenkader 2021 

BESLISDOCUMENT
Dagelijks Bestuur

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Vergaderdatum 09-02-2022

Onderwerp Normenkader 2021

Portefeuillehouder Helga Witjes

Opsteller Christof Kerkhof

Kenmerk -

 

GEVRAAGD
BESLUIT

Vaststellen normenkader 2021

TOELICHTING

 

Een goede rechtmatigheidscontrole is slechts mogelijk als alle van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving juist en volledig vastligt. Wij zijn 
primair verantwoordelijk voor de naleving ervan en moeten daarom te 
allen tijde zicht hebben op de vigerende wet- en regelgeving. Van deze 
wet- en regelgeving wordt een zogenaamd normenkader opgesteld. Dit 
kader bevat zowel Europese, landelijke en provinciale wet- en
regelgeving alsmede de door het algemeen bestuur vastgestelde 
beleidsnota’s en verordeningen. Het normenkader wordt
als toetsingskader gebruikt door de accountant, maar is ook de basis 
voor onze eigen interne controle.

De vermelde tolerantiegrenzen in het normenkader zijn in overleg met 
de accountant afgestemd. We hanteren de gebruikelijke grenzen die 
passen bij de omvang van onze organisatie.

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

Normenkader financiële rechtmatigheid 2021 Groene Metropoolregio 
Arnhem-Nijmegen

FINANCIËLE 
PARAGRAAF

- 

RISICO'S EN BEHEERS-
MAATREGELEN

-

JURIDISCH
ADVIES

Intern heeft afstemming plaatsgevonden met de jurist

AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING

Extern met de accountant (Astrium)

COMMUNICATIE
ADVIES

Het normenkader wordt ter beschikking gesteld aan de accountant.
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Normenkader financiële 
rechtmatigheid 2021 Groene 
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen, bijeen in zijn 
vergadering van 9 februari 2022;

overwegende dat:
- het normenkader een inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante regelgeving 

van andere overheden en van het openbaar lichaam zelf betreft;
- het normenkader jaarlijks geactualiseerd dient te worden;
- het concept normenkader is afgestemd met de accountant;

gelet op: 
- de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen;
- artikel 35, lid 6 van de Wet gemeenschappelijke regelingen juncto artikel 213 Gemeentewet;
- artikel 2, lid 2 van de Controleverordening Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen;  

Besluit 

vast te stellen het Normenkader financiële rechtmatigheid 2021 Groene Metropoolregio Arnhem-
Nijmegen. 

De Groene Metropoolregio heeft rekening te houden met meerdere wetten in formele zin. Deze zijn 
van buitenaf opgelegd en derhalve niet beïnvloedbaar door het Algemeen Bestuur, het Dagelijks 
Bestuur noch enige ander persoon of orgaan welke direct of indirect bij de Groene Metropoolregio is 
betrokken. Deze wetten vallen automatisch onder het normenkader waarbinnen de Groene 
Metropoolregio opereert. Onderstaand worden de belangrijkste genoemd.
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Controletoleranties

Mede op basis van dit normenkader worden jaarlijks, met het verlenen van de controleopdracht naar de 
accountant, goedkeurings- en rapportagetoleranties gehanteerd.

Deze zijn voor 2021:
• 1% van de lasten voor fouten
• 3% van de lasten voor onzekerheden in de controle

Deze toleranties gelden zowel voor de getrouwheid als voor de rechtmatigheid.

Dientengevolge is aan de accountant de opdracht verstrekt om bij fouten en/of onzekerheden van
€ 20.000 of hoger bevindingen hierover te rapporteren in het ‘Rapport van bevindingen naar aanleiding 
van de accountantscontrole”.

Aldus vastgesteld in het algemeen bestuur van 9 februari 2022: 

De secretaris,

Drs. H. Tiemens

De voorzitter,

Drs. H.M.F. Bruls

PROCES Externe wetgeving Interne regelgeving
Financieel beheer Grondwet Financiële verordening Groene Metropoolregio Arnhem-

Nijmegen
Burgerli jk Wetboek Controleverordening Groene Metropoolregio Arnhem-

Nijmegen
Gemeentewet Budgethoudersregeling Groene Metropoolregio Arnhem - 

Nijmegen
Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Mandaatbesluit DB en voorzitter Groene Metropoolregio 

Arnhem-Nijmegen 
Besluit begroting en verantwoording (Bbv) Planning en Control Spoorboekje
Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado)

Wet op het BTW compensatiefonds
Uitvoeringsbesluit BTW-compensatiefonds
Sisa-regelingen

Treasurybeheer Wet Financiering decentrale overheden (Fido) en 
aanverwante regelingen (Ruddo)
Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden
Regeling schatkistbankieren decentrale overheden
Besluit leningsvoorwaarden decentrale overheden
Wet modernisering invoering 
vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

Arbeidsvoorwaarden Ambtenarenwet
CAO
Fiscale wetgeving in brede zin
Sociale verzekeringswetten in brede zin
Pensioenwetgeving
Werkkostenregeling
Wet Normering Topinkomens (WNT)
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Uitvoering Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Aanbestedingswet 2012
EU aanbestedingsregels
Algemene wet bestuursrecht
Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen



7 Proces actualisatie regionale agenda

1 7.1 Proces actualisatie regionale agenda GMR beslisdocument AB 

BESLISDOCUMENT
algemeen bestuur

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Vergaderdatum 09-02-2022

Onderwerp Proces actualisatie regionale agenda 2023 – 2025 en begroting

Portefeuillehouder Hubert Bruls

Opsteller Maaike Mulder/Henk van den Berg

Kenmerk

GEVRAAGD
BESLUIT

Kennisnemen van het proces voor de actualisatie van de regionale 
agenda 2023-2025 en begroting.

TOELICHTING 2021 was een opstartjaar voor de GMR. Bij de totstandkoming van de 
regionale agenda 2022 zijn de raden 2 keer geconsulteerd. Dit was 
een  zorgvuldig, maar ook omslachtig en arbeidsintensief proces. De 
gemeenten (AB, regiocoördinatoren) hebben het verzoek gedaan om 
het vervolgproces compacter te maken en ‘loops’ te voorkomen. Ook 
is verzocht om een meerjarige agenda te presenteren. 

Belangrijkste aanpassingen t.o.v. proces 2022:
- De regionale agenda en de begroting worden als 1 set aangeboden.
- De regionale agenda wordt één keer aangeboden aan de 
gemeenten (april).
- Intekenen wordt meerjarig, waarbij de gemeenteraden jaarlijks bij 
hun begrotingsbehandeling de mogelijkheid hebben om andere 
keuzes te maken op basis van het bestedingsplan voor het komende 
jaar.
- De concept-opgave-overeenkomsten worden tegelijk met de 
concept-regionale agenda en concept-begroting aangeboden aan de 
gemeenten.

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

- Proces actualisatie regionale agenda 2023 – 2025 en begroting 
GMR.

FINANCIËLE 
PARAGRAAF

-

RISICO'S EN 
BEHEERS-
MAATREGELEN

-

JURIDISCH
ADVIES

-

AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING

De regiocoördinatoren hebben meegedacht over het versimpelen van 
dit proces. Het procesvoorstel is besproken met de 
Regioagendacommisse op 31-01.



GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

 

COMMUNICATIE
ADVIES

-
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versie 31-01-2022

Proces regionale agenda 2023 – 2025 en begroting GMR

jaar datum actie toelichting 
2022 AB

6 april
Vaststellen concept-regionale agenda 2023 - 2025 , inclusief 
concept-begroting en concept-opgave-overeenkomsten 2023 
-2025 

De begroting is een wettelijke verplichting. 
Daarbij is een stuk inhoudelijke onderbouwing nodig. Voor 
2022 is deze vastgesteld in de regionale agenda 2022, 
voortbordurend daarop gaan we dat nu voor 2023 – 2025 
beschrijven.
Vorig jaar waren de opgave-overeenkomsten nog niet 
ontwikkeld in het voorjaar. Nu kunnen we de bestaande 
opgaveovereenkomsten aanpassen voor de komende 
periode en zijn deze documenten tegelijkertijd beschikbaar 
als de concept-begroting en regionale agenda.

10 april –
24 juni

Set aanbieden aan colleges
Zienswijze/Consultatieronde gemeenten  

Op begroting is zienswijzeprocedure van toepassing 
(8 weken, met voor 2023 als uitzondering afgesproken 
deadline van 24-06).
Voor de regionale agenda doen we een consultatieronde 
om te bevorderen dat zoveel mogelijk gemeenten 
intekenen op de opgaven. 

25 – 29 juni Regionale agenda afronden n.a.v. consultatieronde De aanpassingen op basis van de consultatieronde worden 
per mail met het DB afgestemd i.v.m. de korte periode 
tussen deadline gemeenten en publiceren stukken AB.
Deze termijn is kort, we denken desondanks dat het 
haalbaar is, omdat de opmerkingen vorig jaar beperkt 
bleken en gemeenten nu bekender zijn met het proces en 
de inhoud dan toen.

AB 6 juli Kennisnemen van input consultatieronden gemeenten en de 
op basis daarvan doorgevoerde wijzigingen in de regionale 
agenda/ begroting/opgave-overeenkomsten
Vaststellen definitieve regionale agenda 2023 - 2025, 
inclusief begroting en opgave-overeenkomsten

Op deze manier stellen we deze set na 1 ronde bij de 
gemeenten vast.

juli Aanbieden definitieve regionale agenda 2023 - 2025, 
inclusief begroting en opgave-overeenkomsten

De definitieve set wordt na het AB aangeboden aan de 
gemeenten, waarbij we ervan uit gaan dat gemeenten pas 
na hun begrotingsbehandeling in het najaar de opgave-
overeenkomst zullen tekenen. De opgave-overeenkomsten 
worden tegelijk met de regionale agenda verzonden (en 



versie 31-01-2022

niet tegelijkertijd met het bestedingsplan) zodat helder is 
dat de gemeenten meerjarig intekenen.

juli- 
augustus

Opstellen Bestedingsplan 2023
5 opgaven gebundeld in één plan van de GMR

AB 
14 sept

Vaststellen Bestedingsplan 2023 Het bestedingsplan gaat in detail in op de activiteiten en 
resultaten voor 2023 en de kosten daarvan. Dit kan pas in 
september onderbouwd opgeleverd worden omdat we dan 
verder zijn met de uitvoering van de opgaven.

15 sept – 
december

Aanbieden bestedingsplan 2023 aan colleges
Besluitvorming gemeenteraden m.b.t. begrotingen 
+ intekenen opgaveovereenkomsten

2023 AB 
april

Vaststellen Actualisatie regionale agenda 2023 – 2025 + 
concept-begroting
Agenda blijft dezelfde periode beschrijven
Nieuwe inzichten en ontwikkelingen voor die periode worden 
beschreven.
Dit kan leiden tot een nieuwe opgave-overeenkomst voor 
een opgave als nieuwe inzichten/ontwikkelingen aanleiding 
geven tot grote wijzigingen in inhoud en/of budget

AB
september 

Vaststellen Bestedingsplan 2024 

2024 AB
april

Vaststellen Actualisatie regionale agenda 2023 – 2025 + 
concept-begroting
Agenda blijft dezelfde periode beschrijven
Nieuwe inzichten en ontwikkelingen voor die periode worden 
beschreven.
Dit kan leiden tot een nieuwe opgave-overeenkomst voor 
een opgave als nieuwe inzichten/ontwikkelingen aanleiding 
geven tot grote wijzigingen in inhoud en/of budget

AB
september 

Vaststellen Bestedingsplan 2025 

2025 AB
april

Vaststellen Concept-regionale agenda 2026 – 2029, 
inclusief concept-begroting en concept-
opgaveovereenkomsten 2026 - 2029

AB
september 

Vaststellen Bestedingsplan 2026



8 Procesvoorstel BOT 2022-2025

1 8.1 GMR beslisdocument AB BOT 

BESLISDOCUMENT
Dagelijks Bestuur

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Vergaderdatum 09-02-2022

Onderwerp Bemensing BOT’s 

Portefeuillehouder Hubert Bruls

Opsteller Henk van den Berg

Kenmerk -

GEVRAAGD
BESLUIT

1. Kennisnemen van de memo ‘Bemensing BOT’s’ en de  
mondelinge terugkoppeling tijdens de AB-vergadering door de 
bestuurlijk opdrachtgevers over de bespreking in hun BOT.

2. In te stemmen met de geformuleerde criteria en daarbij de 
vraag te beantwoorden of een combinatie van functies 
wenselijk is.

3. In te stemmen met het voorgestelde proces.

Voorts eventuele belangstelling voor de samenstellingscommissie 
kenbaar te maken. 

TOELICHTING

 

De gemeenteraadsverkiezingen leiden tot een nieuwe samenstelling 
van de 18 colleges. Dit betekent dat de bemensing van de 
Opgaventeams moet worden georganiseerd evenals de (her-) 
benoeming van de bestuurlijk opdrachtgevers door uw AB. In bijgaande 
memo wordt dit proces beschreven waarbij gebruik is gemaakt van de 
ervaringen uit het eerdere proces in 2020 (biechtstoelprocedure) en de 
gehouden evaluatie in de BOT’s. Een voorstel wordt gedaan voor een 
transparant proces dat beoogt zo snel als mogelijk te beschikken over 5 
bestuurlijke opdrachtgevers en 5 Opgaveteams (BOT).
Bij de behandeling van dit agendapunt is de inbreng van de 5 
bestuurlijke opdrachtgevers van belang omdat zij de bespreking van dit 
voorstel in het BOT en de opgedane ervaringen met u kunnen delen.

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

Memo Bemensing BOT’s

FINANCIËLE 
PARAGRAAF

- 

RISICO'S EN BEHEERS-
MAATREGELEN

-

JURIDISCH
ADVIES

-

AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING

Het voorstel is besproken in de 5 BOT’s, de netwerkdirectie op 12 
januari 2022 en in het regiocoördinatorenoverleg van 2 februari 2022.



GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

 

COMMUNICATIE
ADVIES

-



1 8.2 Memo Bemensing BOT's 

Memo

1

Datum :  Februari 2022

Aan : AB

Van : Henk van den Berg

Betreft :  Bemensing BOT’s 

Doel van deze notitie
De komende gemeenteraadsverkiezingen leiden ongetwijfeld tot wijzigingen in de samenstelling van de 
18 colleges. Dit betekent dat een (groot) aantal bestuurders dat zitting heeft in de 5 BOT’s (en de 
bestuurlijk opdrachtgevers) niet langer beschikbaar is vanwege vertrek (of andere portefeuilleverdeling 
c.q. belangstelling). 

Voorstel
1. Kennisnemen van de memo ‘Bemensing BOT’s’ en de mondelinge terugkoppeling tijdens de AB-

vergadering door de bestuurlijk opdrachtgevers over de bespreking in hun BOT.
2. In te stemmen met de geformuleerde criteria en daarbij de vraag te beantwoorden of een 

combinatie van functies wenselijk is.
3. In te stemmen met het voorgestelde proces.

Voorts eventuele belangstelling voor de samenstellingscommissie kenbaar te maken. 

Terugblik
De Stuurgroep Versterking Regionale Samenwerking heeft dit proces al  eens eerder opgepakt, ingericht 
en doorlopen. De ‘biechtstoelprocedure’ kende de volgende processtappen: per brief van mei 2020 is 
aan de 18 colleges gevraagd de bestuurlijk belangstelling kenbaar te maken voor de 5 vacatures voor 
bestuurlijk trekker (nu bestuurlijk opdrachtgever) en de bemensing van de 5 Bestuurlijk Opgaveteams 
(BOT). Op basis van de ontvangen reacties voor de positie van bestuurlijk opdrachtgever is de 
ingestelde samenstellingscommissie (vanuit de Stuurgroep) tot een voordracht gekomen voor de 
Stuurgroep.

De commissie heeft hierbij o.m. de navolgende criteria gebruikt:
• Capaciteiten voor trekkerschap van een complexe opgave in een meerpartijen-alliantie;
• Draagvlak in de regio; vermogen draagvlak te verkrijgen en te behouden bij deelnemende 

gemeenten;
• Netwerk binnen en buiten de regio;
• Kennis van en affiniteit met de opgave;
• Externe vertegenwoordiging: vermogen om een goed boegbeeld van de regio in algemene zin en 

voor de opgave in specifieke zin te zijn;
• Bestuurlijke ervaring; 
• Huidige functie;
• Ambitie;
• Combinatie met andere (regionale) functies. 
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En meer algemeen om tot een regionaal evenwichtig voorstel te komen:
• Regionale spreiding;
• Politieke kleur;
• Aanwezigheid Arnhem en Nijmegen. 

Na het zomerreces van 2020 zijn de bestuurlijk opdrachtgevers, in nauw overleg met de Stuurgroep, 
gestart met de samenstelling van de BOT’s gebruikmakend van de ontvangen aanmeldingen. Naast (een 
deel van de) bovengenoemde criteria is ook tussen de bestuurlijk opdrachtgevers afstemming gezocht 
om te komen tot een evenwichtige bestuurlijke inzet van alle 18 colleges.

Procesvoorstel
Het is van belang om tijdig duidelijkheid te hebben over het te doorlopen proces. Een transparant proces 
dat ertoe leidt dat zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, duidelijkheid is over de invulling van de 5 
vacatures voor de bestuurlijk opdrachtgevers en de bemensing van de 5 BOT’s. Voortvarendheid is 
geboden omdat 2022 het eerste jaar is dat wordt gewerkt met de regionale agenda. Dit mag evenwel niet 
te koste gaan van de zorgvuldigheid. Het is van belang dat alle regiobestuurders gelegenheid krijgen 
zich gedegen te oriënteren op de regionale ambities en de afweging te maken of hij/zij daar een bijdrage 
aan kan en wil leveren. 

Fase 1: Evaluatie

Het is van belang de ervaringen die in de achterliggende periode (herfst 2020 tot heden) te gebruiken. 
Deze evaluatie heeft inmiddels op twee plekken plaatsgevonden:

1. In het Bestuurlijk Opgaveteam (BOT).  

Een gesprek tussen de bestuurlijk opdrachtgever, de leden van het BOT, de ambtelijk 
opdrachtgever en de opgavemanager. Periode: januari 2022. Vragen: wat zijn de ervaringen, 
beeld over de tijdsinzet, tevreden over functioneren van het team, aandachts- en 
ontwikkelpunten. Het gesprek is niet bedoeld als functioneringsgesprek voor de bestuurlijk 
opdrachtgever. De bestuurlijk opdrachtgevers geven bij dit agendapunt een mondelinge 
terugkoppeling van de belangrijkste uitkomsten van deze gesprekken.

2. In het dagelijks bestuur. 

Het DB heeft op 19 januari dit onderwerp besproken aan de hand van een nagenoeg 
gelijkluidende memo en het voorstel overgenomen om in uw AB te agenderen.

Het DB stelt voor een profielschets op te stellen voor de BOT-leden. Het resultaat van het 
gesprek in het AB wordt meegenomen in de profielschets. Het DB wil ook dat het AB van 
gedachten wisselt over de vraag of een AB-lid tevens bestuurlijk opdrachtgever kan zijn (zie 
hierboven bij criteria).  

Fase 2: uitvraag 

Het resultaat van fase 1 leidt tot een definitieve uitvraag, met een procesvoorstel, van het DB aan de 18 
colleges (eind februari/begin maart). Transparantie over het te doorlopen proces en de te hanteren 
criteria is belangrijk. Het DB stelt voor dezelfde criteria te hanteren (zo nodig aan te vullen met hetgeen 
uit de evaluatie door de 5 BOT’s komt).

Deze uitvraag kan door het zittende college c.q. collegevoorzitter meegenomen worden in de overdracht 
aan het nieuwe college c.q. aan de nieuwe portefeuillehouders. Het biedt de gemeenten ook de 
gelegenheid te reflecteren op de bestuurlijke inzet in de afgelopen periode en te bepalen waar de 
speerpunten liggen in de breed gedragen regionale ambitie. 



3

Het eigenaarschap voor dit (gemeentelijke) proces ligt in handen van het AB-lid (bijgestaan door de 
gemeentesecretaris). Uiterlijk eind mei/begin juni zijn alle kandidaten vanuit de gemeenten ontvangen. 

Fase 3: Bestuurlijk opdrachtgevers 

Ondertussen heeft het DB een samenstellingscommissie ingesteld. De bemensing en omvang (in 2020 3 
personen) van de samenstellingscommissie kan in het AB van 9 februari besproken worden. Het DB acht 
het van belang dat in ieder geval een DB-lid zitting heeft. De opdracht van deze commissie is om met 
kandidaten voor de positie van bestuurlijk opdrachtgever in gesprek te gaan en tot een voordracht te 
komen voor het AB (6 juli 2022 of zo mogelijk 15 juni 2022 op grond van art. 9 lid 2 GR).

4: bemensing BOT’s.

De bestuurlijk opdrachtgevers gaan vervolgens, in samenspraak met de samenstellingscommissie, de 
ambtelijk opdrachtgever en de opgavemanager starten met de bemensing van het BOT. De BOT’s 
kennen hun eigen organisatie, afgestemd op de opgave waarvoor zij staat. Er is dus een grote mate van 
vrijheid. 

Opdracht is dat het ‘hele plaatje kloppend is’. Een bemensing die recht doet aan het belang van 
aanwezigheid van meerdere beleidsterreinen die binnen de integrale opgave aan de orde zijn in de 
opgave. Verder aansluit bij competenties, ervaring, persoonlijke interesses en ambities en een 
verdedigbare verdeling geeft over de regio.  

Inzet hierbij is dat na het zomerreces 2022 de BOT’s van start kunnen met gemotiveerde bestuurders om 
te werken aan de ambities van de regio. Hoewel de start van de BOT’s  voor het zomerreces de 
voorkeur verdient, is dit gelet op collegevorming in 18 gemeenten, niet aannemelijk dat dit mogelijk is.

Afronding

Dit voorstel ziet op de bemensing van de 5 BOT’s en niet op de samenstelling van het algemeen 
bestuur. Op grond van de regeling heeft een lid van het algemeen bestuur zitting gedurende dezelfde 
periode als de zittingsduur van het college die hij/zij vertegenwoordigt. De colleges worden gevraagd zo 
spoedig mogelijk het uit haar midden aangewezen collegelid bekend te maken (en zijn/haar 
plaatsvervanger). De vergadering van 15 juni 2022 is dan de eerste vergadering in nieuwe samenstelling 
en dan vindt de benoeming van de voorzitter (en zijn/haar plaatsvervanger, op grond van art. 13 lid 1 
GR) en het dagelijks bestuur plaats (op grond van art 10.1). 

Tenslotte 

1. Voorkomen moet worden dat in de tussenliggende periode (2e kwartaal 2022) de bestuurlijke 
betrokkenheid, vanwege de collegewisselingen, afneemt. Immers dit kwartaal is voor het 
opstellen van de nieuwe regionale agenda maar ook voor de uitvoering van de lopende agenda 
2022, een belangrijke periode. Dit vraagt van de huidige leden van de 5 BOT’s commitment tot 
de nieuwe colleges zijn gevormd. 

2. Van belang dat het voorstel aan de 18 colleges vergezeld gaat van uitnodigende en gerichte 
informatie.

3. Bij dit proces is geen rol weggelegd voor de Regioagendacommissie.



10 Onderwerpen vanuit de bestuurlijk opdrachtgevers 

1 10.1 managementsamenvatting OAO GNOE feb 22.docx 

















1 10.2 Ambtelijke Reactie op OAO-GNOE door Regio Achterhoek - Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Regio Twente.pdf 

Reactie Regio’s op conceptnotitie OAO-GNOE 
 

Aan: APPM 

CC: Ministerie I&W, provincie Gelderland 

Betreft: Reactie conceptnotitie OAO-GNOE door Regio Achterhoek (8RHK Ambassadeurs), Regio 

Twente en Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 

23 december 2021 

--- 

Geachte Erik van der Kooij, 

Naar aanleiding van de stakeholderbijeenkomsten en de door u opgestelde conceptnotitie OAO-

GNOE geven wij, zoals u ons tijdens de laatste bijeenkomst op 14 december heeft verzocht, onze 

aanvullingen en zienswijze mee voor deze notitie. 

Vanuit de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, Regio Twente en Regio Achterhoek zijn wij 

voor een gedegen onderzoek naar toekomstbestendig goederenvervoer over spoor. Daarom vinden 

we het van belang dat allereerst twee onderdelen goed worden onderbouwd en uitgewerkt. Dat 

betreft ten eerste het goed onderbouwen en aantonen van nut en noodzaak voor een GNOE, zoals 

de verwachte toename en stromen van goederenvervoer over spoor, en dit te betrekken, dan wel 

vooraf te laten gaan, aan het onafhankelijke onderzoek van alle1 tracés. Ten tweede betreft dit het 

belang van een goede governance structuur. 

1. Nut en noodzaak 

In de OAO-notitie wordt naar onze mening te makkelijk aangenomen dat nut en noodzaak voor een 

GNOE aannemelijk is. Het onderzoek moet echter nog maar uitwijzen of dit daadwerkelijk zo is. Er 

heeft, op in onze ogen elementaire punten, nog geen gedegen onderzoek plaatsgevonden waaruit 

dergelijke conclusies kunnen worden getrokken. Er worden in het stuk onder meer aannames gedaan 

met betrekking tot het personenvervoer op basis van cijfers van voor 2018. Daarnaast is de groei en 

het belang van spoorgoederenvervoer alsmede het idee dat uitbreiding goederenspoor leidt tot 

afname wegverkeer nergens goed onderbouwd. In de bijlage treft u vragen die wat ons betreft 

beantwoord moeten worden om tot een helder standpunt over nut en noodzaak te komen. 

Ook de volgende passage in h.5 toont de vooringenomen conclusie van deze notitie: “De OAO-notitie 

geeft de input voor het trekken van een gezamenlijke conclusie in de vorm van een uitgesproken 

commitment dat er een brede noodzaak is en ook een brede meerwaarde kan worden bereikt met 

een robuuste interventie op de Spoorgoederencorridor Noordoost Europa.” (Conceptnotitie OAO-

GNOE, p.21) 

De notitie moet wat ons betreft niet input geven om bij die conclusie uit te komen, maar input om op 

heldere wijze alle factoren mee te nemen in het onderzoek naar nut en noodzaak en welke tracés in 

het geval van die nut en noodzaak dan in aanmerking zouden kunnen komen voor een aanpassing. 

Dat moet wat ons betreft goed gefundeerd en onafhankelijk gebeuren. 

 
1 De vijf tracés zoals genoemd in de TBOV 2040, zie bijlage 1B 



2. De governance 

We willen u erop wijzen dat een goede governance in dit traject erg belangrijk is. Dat gaat enerzijds 

over het betrekken van alle relevante stakeholders voor wie een eventuele GNOE gevolgen en impact 

kan hebben. Anderzijds is dit bij uitstek een onderzoek dat breder is dan alleen een 

mobiliteitsvraagstuk. Het raakt nadrukkelijk aan woonaspecten, economische, natuur & landschap en 

grensoverschrijdende aspecten.  

Met betrekking tot eerstgenoemde punt merken wij op dat de regio’s in een zeer laat stadium bij de 

totstandkoming van deze notitie betrokken zijn. Dat is uiteindelijk op nadrukkelijk verzoek van de 

regio’s zelf gebeurd. Van een breed proces was daardoor aanvankelijk geen sprake. En dat terwijl dit 

juist de gebieden betreft waar een eventuele GNOE flinke consequenties zou kunnen hebben.  

De volgende passage zien we dan ook graag verbeterd: “APPM heeft allereerst twintig stakeholders 

individueel gesproken over wat voor hen de opgaven en knelpunten zijn en wat belangrijk is voor de 

OAO-notitie en voor de Goederencorridor Noordoost-Europa. De lijst van betrokken stakeholders en 

de essentie van hun inbreng in de gesprekken staat in de bijlage. Vertegenwoordigers van deze 

twintig organisaties vormden samen een klankbordgroep voor de OAO-notitie.” (Conceptnotitie OAO-

GNOE, p.11) 

In het vervolgtraject is het wat ons betreft belangrijk om het gesprek breder te trekken dan alleen de 

mobiliteitsopgave. Wanneer we het GNOE-vraagstuk in de breedte trekken en meerdere ministeries 

aanhaken, dan zijn vragen als “Waar liggen de kansen, waar liggen mogelijkheden en hoe past dit in 

het (nu nog) regionale en afgebakende ministeriële beleid?” veel beter te beantwoorden. Wij zien 

daarom graag de ministeries: Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), Buitenlandse Zaken 

(BZ), Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) 

aangehaakt bij het GNOE-proces.  

Conclusie 

We willen als Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, Regio Achterhoek (8RHK Ambassadeurs) en 

Regio Twente graag het proces voortzetten zoals deze bestuurlijk is afgesproken.  

Wel wijzen we u erop dat de vragen rondom de nut en noodzaak nog moeten worden beantwoord 

en meegenomen in het onderzoek naar een eventuele GNOE. Vervolgens kunnen de tracés 

gelijkwaardig aan elkaar worden onderzocht. Om vooruitlopend op dat proces al conclusies te 

trekken rondom de komst van de GNOE is in dit stadium veel te voorbarig. 

Daarnaast willen we u meegeven het onderzoek en dit vraagstuk breder te trekken dan mobiliteit. De 

nieuwe bestuurscultuur in Nederland, die we zo hopen te bereiken met elkaar, vraagt ook hier om 

een integrale aanpak, als 1 overheid, samen met alle stakeholders. 

 

Johan Leferink 
Opgavemanager Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 
 
Daniël van der Donk 
Programmaregisseur Mobiliteit en Bereikbaarheid 8RHK Ambassadeurs 
 
Irma Lissberg-Grondstra 
Adviseur regionale bereikbaarheid Twente 
 



Bijlage 1: 

1a. Verdiepende vragen bij nut en noodzaak 

De noodzaak voor GNOE wordt voor een elementair deel gekoppeld aan de noodzaak om meer 

reizigerstreinen te gaan rijden in en naar en van de Randstad. Het is dan ook gelet op de nieuwe 

stand van zaken noodzakelijk om ook die noodzaak tegen het licht van de huidige ontwikkelingen 

opnieuw te bekijken. Het is niet uitgesloten dat op grond daarvan de mobiliteit in de Randstad zich 

anders zal ontwikkelen als tot 2020 verwacht werd. Als bijvoorbeeld de hyperspits wel komt, maar 

tussen de spitsen als gevolg van andere vergader- en anders werken-cultuur de vraag lager wordt, 

zijn andere oplossingen voor de inpassing van goederentreinen denkbaar.   

Daarnaast is er mogelijk ook een verandering van reizigersvervoer van de Randstad naar de Randstad 

en van de Randstad vanuit de landsdelen. Dit als gevolg van grotere spreiding van de inwoners in 

Nederland en een verhuisbeweging van werkende mensen naar de regio die dan slechts enkele 

dagen per week naar de Randstad reizen.  

- Erkent u dat er een transitie/Modal Shift plaatsvindt? 

- In welke mate wordt deze transitie/Modal shift meegenomen in het onderzoek? 

Er is nog geen onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in het bestemmingsgebied van de GNOE in 

Duitsland en verder Noordoost Europa. 

- Heeft de lijn Bad Bantheim – Osnabrück – Hannover voldoende capaciteit voor extra 

goederentreinen uit Nederland? In het toekomstplan ‘Tact für Deutschland 2030’ van DB Netz  

wordt slechts rekening gehouden met 1 x per uur een goederentrein vanuit Nederland in Bad 

Bentheim, Bij Emmerich zijn er dat 4 per uur en in Venlo 2 x uur. Duitsland rekent dus 

kennelijk niet op een toename van goederentreinen via een Nederlandse GNOE.  

- Gaat uitbreiding van de capaciteit daar ook jaren duren zoals het derde spoor Emmerich – 

Oberhausen, waardoor effectief gebruik verder naar achteren door schuift dan de nu 

geplande start medio 2040? 

- Gaan Hamburg en de Oostzeehavens zich ook niet voorbereiden om deze goederenstroom te 

verwerken. Gaan zij wachten tot na 2040 op onze GNOE? Wat gaat daar de komende 20 jaar 

gebeuren in de bestemmingsgebieden in Noord Oost Europa gebeuren? 

- Komen goederenstromen niet meer vanuit het oosten (China) naar de bestemmingsgebieden 

in Oost Europa?  

- Heeft Duitsland ruimte voor GNOE?” (zie het kaartje op blz 5. → De verbinding vanaf de 

Betuwelijn en de GNOE komen voor Hannover bij elkaar en gaan dan gezamenlijk naar het 

oosten.) 

o Waarom kan het vervoer naar Noordoost Europa dan niet via de Betuwelijn en derde 

spoor Emmerich – Oberhausen? 

Wij vragen ons af of overheden straks daadwerkelijk gaan sturen op het omzetten van vrachtverkeer 

van de weg naar het spoor. Wij denken dat die sector veel sneller zal reageren met waterstof als 

alternatieve schone brandstof. 

- Is de transitie naar schone vormen van brandstof niet veel eerder realiseerbaar dan de aanleg 

van een GNOE? 

- Zal thuiswerken, online vergaderen en online congresbezoek impact hebben op de vraag naar 

reizigersvervoer? (De uitbreiding van de trein dienstregeling m.u.v. de spitsuren zal dan 



wellicht niet nodig zijn. Hierdoor zal buiten de 4 spitsuren ruimte voor goederentreinen 

beschikbaar blijven. 

Daarnaast hebben we vragen m.b.t. de samenhang van vrachtwagens en goederentreinen. 

- Hoeveel vrachtwagens op de Nederlandse wegen gaat het straks daadwerkelijk schelen, 

mocht de GNOE worden gerealiseerd? 

- Trekt de komst van een extra spoorlijn met de bijbehorende capaciteiten niet juist veel meer 

bedrijvigheid en dus meer vrachtwagens aan? Bijvoorbeeld bij de first en last-mile van en 

naar de productielokaties?  

Wij constateren een toename van local to local, digitale transportmogelijkheden en andere innovatie 

om containervervoer terug te dringen. 

- Welk invloed heeft de transitie offshoring naar reshoring / local to local? 

- In welke mate wordt dit meegenomen in dit onderzoek? 

In de notitie wordt op pagina 17 aangegeven dat de komst van een GNOE Goederenvervoer over het 

spoor een grote bijdrage gaat leveren aan het behalen van de duurzaamheids- en klimaatdoelen, 

omdat het (in relatie tot vervoer via de weg) een duurzamere manier is om goederen te vervoeren. 

- In hoeverre wordt hier rekening gehouden met huidige en toekomstige bewoners rondom 

bestaand en nieuw spoor? (Dit m.b.t. trillingen, geluiden, veiligheid, natuur & landschap en 

leefbaarheid?) 

Is dit een niet te voorbarige conclusie om te trekken, nog voordat alle tracés en diens voor- en 

nadelen onderzocht zijn? 

 

1b. De vijf tracés die onderzocht worden 

1. Betuwelijn – Elst -Arnhem – Deventer – Hengelo – Bad Bentheim. 

2. Betuwelijn – Elst – Arnhem – Boog Deventer Bathmen – Hengelo – Bad Bentheim. 

3. Betuwelijn – Arnhem - Twentekanaal Een lijn (Zutphen - Lochem - Hengelo) - Bad Bentheim. 

4. Betuwelijn –  Zevenaar – N18 tracé / Achterhoek – Enschede – Bad Bentheim. 

5. Betuwelijn – Zevenaar – Emmerich – Bocholt – Borken - Dülmen met aansluiting tussen 

Rheine en Osnabrück.  

 

2: Governance, redenen om andere ministeries aan te haken: 

- BZK t.a.v. verbinding van de diverse overheden en partners om in co-creatie 

beleidsrichtingen te bewerkstelligen.  

- VRO t.a.v. de mogelijke gevolgen voor ruimtelijke ordering, de woningbouwopgave, waar een 

spoorlijn voor reizigers en goederen kan juist een spreiding van woningbouw over het land 

kan bevorderen. 

- BZ t.a.v., ontwikkelingen in de bestemmingsgebieden, Hamburg en de Oostzeehavens. En bij 

het helpen van het beantwoorden van de vraag: Kan het Duitse Netwerk de extra 

goederentreinen wel aan? 

- EZK t.a.v. het maken een afweging van de enorme investering in een nieuwe spoorlijn tegen 

de voordelen en het beantwoorden van de vraag of investeringen elders in het spoorwegnet 

niet effectiever zijn. Immers, voor het hele Toekomstbeeld OV is nog geen volledige dekking 

of toegezegde bedragen. 
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