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Geachte raadsleden van de gemeenteraden van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, 

 

 

De Regioagendacommissie Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (hierna: RAC GMR)  bereidt de procesmatige 

voorbereiding en planning van de politieke besluitvorming voor alle raden van de deelnemers aan de GMR voor. Zij 

schept daarvoor randvoorwaarden, zodat de raden de kaderstellende en controlerende taken rondom de Groene 

Metropoolregio en de voortgang op de regionale opgaven kunnen vervullen. Daarvoor voert zij overleg en brengt zij 

gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur van de GMR. Dit omvat ook het doorgeven van signalen vanuit de 

raden aan het algemeen bestuur en het informeren van het algemeen bestuur over standpunten van de raden. 

 

Bijgaand treft u het advies aan van de RAC GMR aan het Dagelijks bestuur en het Algemeen bestuur van de GMR. Dat 

advies is gebaseerd op het verslag van de vergadering van de RAC GMR van 27 juni jl. welke u eveneens aantreft 

aangehecht aan dat advies. 

 

In het bijzonder attendeer ik u op het volgende. 

 

Webinars raadsleden Notitie Reikwijdte en detail als opmaat naar het PlanMilieueffectrapportage en de 

Regionale Energiestrategie 2.0. op 5 en 8 september 2022 

Vanuit de Groene Metropoolregio worden de milieueffecten onderzocht voor de ontwikkeling van duurzame energie 

binnen onze regio. Dit gebeurt met een zogeheten planMER. Dit onderzoek zal worden benut voor de vaststelling van 

een regionale energiestrategie 2.0. Voordat zo’n PlanMER kan worden opgesteld worden daarvoor kaders en 

uitgangspunten bepaald en dat geschiedt in een zogeheten Notitie Reikwijdte en detail (NRD). 

Om alle raadsleden en fractiespecialisten hierover goed te informeren worden er op zowel 5 als 8 september as. 

Webinars georganiseerd. Die kennen dezelfde inhoud, maar daarmee wordt de deelnamemogelijkheid naar 

verwachting verhoogd. Tijdens de Webinars wordt men bijgepraat en geïnformeerd over de notitie reikwijdte en 

detailniveau (NRD) die voorafgaat aan dit planMER en de RES2.0. voor de Groene Metropoolregio. 

Aan raadsleden en fractiespecialisten  wordt uitgelegd wat een planMER inhoudt, welk proces wordt doorlopen en 

welke keuzes worden gemaakt in de NRD. 
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Het aanvangstijdstip zal om 19.30 uur zijn (onder voorbehoud) 

In het najaar worden u en uw raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te formuleren op de NRD. In een 

latere fase geldt dat ook voor de PlanMER en aan het eind van dit proces besluiten de raden zelf over de RES2.0. 

 

Verdere informatie over het programma volgt aan het eind van de maand augustus 2022. Vooraanmeldingen kunt u 

doorgeven aan de secretaris van de Regioagendacommissie g.van.der.woude@nijmegen.nl 

 

Benoemingen plaatsvervangers van delegatieleden de regioagendacommissie GMR 

Tijdens de vergadering van de Regioagendacommissie van 27 juni 2022 zijn er vragen gerezen over de vervanging 

van de delegatieleden van de Regioagendacommissie. De vraag die gesteld werd is of dat ieder delegatielid een 

plaatsvervanger moet hebben.  Het Reglement van Orde van de Regioagendacommissie geeft het volgende aan: 

Artikel 3 Samenstelling commissie: De commissie bestaat uit 40 leden, zijnde vier raadsleden van de gemeente 

Arnhem en Nijmegen en twee raadsleden van de overige gemeenteraden van deelnemers aan de Groene 

Metropoolregio. De leden van de Commissie worden voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de raad 

aangewezen. Iedere gemeenteraad benoemt ook een raadslid tot plaatsvervangend lid van de Commissie.  

 

Daaruit blijkt de plicht tot aanwijzing van één plaatsvervanger per gemeente. Vijf gemeenten hebben hierin 

voorzien.  

 

Mogelijk wijzigingsvoorstel Reglement van Orde 

Het Reglement van orde van de RAC GMR voorziet in de benoeming van leden. Die gemeenten die een voorzitter of 

plaatsvervangend voorzitter leveren kunnen het wenselijk achten om een extra lid of plaatsvervangend lid te 

benoemen, wat volgens het huidige Reglement van Orde nu niet mogelijk is. Een dergelijk verzoek is legitiem, omdat 

een (plaatsvervangend) voorzitter in de regel niet deelneemt aan eventuele discussies, maar die faciliteert en in 

goede banen leidt. Hiermee mag echter geen afbreuk worden gedaan aan de zeggingskracht van een delegatie. Om  

die reden zal de secretaris desgewenst een concept-wijziging voorbereiden van het Reglement van Orde. Dit zal 

worden voorgelegd aan de RAC GMR. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Interim-voorzitter Regioagendacommissie Groene Metropoolregio 

Karin Hoogteijling 

 

 

Bijlagen: 

1. Brief met advies van RAC GMR van 30 juni 2022 aan Dagelijks en Algemeen bestuur GMR 

2. Concept-verslag RAC GMR van 27 juni 2022 (aangehecht aan advies onder bijlage 1). 

 


