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Geadviseerd besluit
1. In te stemmen met de Visie Regio Arnhem-Nijmegen Groene Metropoolregio, als basis voor de
profilering van de regio en onderbouwing van de keuze voor opgaven op de Regionale Agenda.
2. In te stemmen met de Contouren voor de Regionale Agenda 2021 en verder.
3. Het college toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Regio ArnhemNijmegen te treffen.
4. Het college toestemming te verlenen om het Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem-Nijmegen City
Region met ingang van 1 januari 2021, in te trekken.
5. In te stemmen met een bijdrage per inwoner van €2,50 ten behoeve van de basisfinanciering
van de regionale samenwerking.
6. In te stemmen met het continueren van de bijdrage van €1 per inwoner, voor een tweede
periode van vijf jaar van 2021 t/m 2025, in verband met de voortzetting van The Economic
Board.

Toelichting op beslispunten
In het voorjaar van 2019 hebben de achttien colleges van B&W in de regio Arnhem Nijmegen
besloten een proces te starten om de regionale samenwerking te versterken. De urgentie hiervoor
is tweeledig: (a) slagkracht organiseren voor de grote opgaven die op de regio afkomen en (b) het
tot stand brengen van een transparante en democratisch gelegitimeerde regionale besluitvorming.
De stuurgroep die dit proces onder zijn hoede heeft, schetste begin dit jaar de eerste contouren
voor de visie, agenda en werkwijze van de nieuwe versterkte samenwerking in de regio ArnhemNijmegen:
▪ Een nieuwe regionale opgavegerichte agenda die aansluit bij de agenda van andere overheden
en maatschappelijke partners.
▪ Met een scherpere profilering en lobby, met een heldere visie en ambitie gericht op kwalitatieve
groei en stedelijke ontwikkeling in balans met een groene en ontspannen leefkwaliteit.
▪ Met een nieuwe transparantie: de individuele raden kunnen zelf beslissen aan welke opgaven ze
deelnemen en het budget en mandaat dat daarbij wordt verleend.
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▪ Met een nieuwe slagvaardigheid: een programmatische aanpak, waarin per opgave ruimte en
mandaat wordt gegeven om (met maatschappelijke partners) een welomschreven opdracht tot
uitvoering te brengen.
▪ Met een bestuur en een klein regiobureau dat de samenwerking binnen de opgaven regisseert
en faciliteert.
Deze contouren zijn in februari en maart 2020 in alle colleges en raden besproken. Daarbij heeft de
stuurgroep nadere reacties en ideeën opgehaald voor de uitwerking hiervan tot concrete
voorstellen. De contouren zijn vervolgens uitgewerkt in de visie Groene metropoolregio ArnhemNijmegen (zie bijlage 1), de Contouren voor de regionale agenda (zie bijlage 2) en de
Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen (zie bijlage 3).
De stuurgroep heeft de concrete voorstellen eind april ter informatie toegezonden aan de colleges,
met het verzoek ze met de raden te delen. Daarbij is aangegeven dat de besluitvorming vanwege
de COVID-19-pandemie en de nieuwe urgenties die dit met zich meebracht, naar het najaar van
2020 is verplaatst. Dit gaf de stuurgroep de mogelijkheid om de belangrijke
communicatiemomenten met colleges en raden later in te kunnen halen. Dit is inmiddels (deels
digitaal) gebeurd (zo is op 6 juli de derde radenbijeenkomst geweest en volgt er nog een vierde op
5 oktober). Daarom heeft de stuurgroep vervolgens de bij dit voorstel gevoegde stukken kunnen
vrijgeven voor definitieve besluitvorming door de achttien gemeenten.
Voorstellen ter besluitvorming
Er wordt nu een besluit gevraagd op de drie afzonderlijke documenten, namelijk:
▪ Visie op de regio Arnhem-Nijmegen (zie bijlage 1)
▪ Contouren voor de regionale agenda (zie bijlage 2)
▪ Gemeenschappelijke regeling (GR) Regio Arnhem-Nijmegen 2020 (zie bijlage 3)
Het college heeft daarnaast ook het Bedrijfsplan versterkte regio (zie bijlage 4) vastgesteld. Hierin
zijn de financiële consequenties beschreven. Deze zijn in dit raadsvoorstel opgenomen onder
Financiën.
De aanbiedingsbrief van de stuurgroep aan de colleges (zie bijlage 5) bevat een toelichting op de
voorstellen en de vraag om de voorstellen ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraden,
met het verzoek om hierover in de maand november – of december als het niet anders kan – te
besluiten. In de aanbiedingsbrief geeft de stuurgroep aan dat de inhoud van de voorstellen
voldoende toekomstbestendig is en tevens houvast biedt voor de korte termijn en veranderende
omstandigheden, zoals die zich nu voordoen met de COVID-19-pandemie. De agenda biedt ruimte
om waar nodig nieuwe zaken in te passen. De voorgestelde besturing en de opgavegerichte
werkwijze biedt volgens de stuurgroep de slagkracht en wendbaarheid die we zeker in crisistijd
goed kunnen gebruiken.
Uitwerking en besluitvorming regionale agenda
De stuurgroep werkt ondertussen door aan de afgesproken nadere uitwerking van de vijf opgaven.
De Contouren voor de regionale agenda worden vertaald in een definitieve regionale agenda,
voorzien van een uitvoeringsprogramma voor 2021-2022. In onderstaand schema wordt de
samenhang tussen de verschillende 'producten' toegelicht.
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Vanuit de achttien regiogemeenten zijn inmiddels bestuurlijke opgaveteams gevormd, waarbij vijf
regionale bestuurders opereren als bestuurlijk trekker (uw burgemeester is bestuurlijk trekker van
de opgave Ontspannen regio). Bij de invulling van de opgaven worden ook externe partners
betrokken via hiertoe specifiek belegde bijeenkomsten of via bestaand overleg. De Provincie
Gelderland en The Economic Board zijn al eerder betrokken bij het opgavenproces.
De (definitieve) regionale agenda wordt eind oktober opgeleverd. Deze wordt dan nog aan het
raadsvoorstel toegevoegd, zodat de regionale agenda bij de besluitvorming over de versterking van
de regio en het treffen van de GR kan worden betrokken.

Beoogd effect
Doelstelling is om met de 18 regiogemeenten en de betrokken triple helix partners te komen tot
een versterkte samenwerking op schaal van de regio Arnhem Nijmegen. Positieve besluitvorming in
de gemeenteraden maakt het mogelijk om per 1 januari 2021 met de versterkte samenwerking in
de Regio Arnhem-Nijmegen te starten.

Kader
De aan dit voorstel ten grondslag liggende Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen is
een regeling op grond van artikel 1, lid 2 juncto artikel 8, lid 1 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen.

Argumenten
Zoals genoemd, is versterking van de regionale samenwerking nodig vanwege een dubbele
urgentie: (a) slagkracht organiseren voor de grote opgaven die op de regio afkomen en (b) het tot
stand brengen van een transparante en democratisch gelegitimeerde regionale besluitvorming.
Organiseren van slagkracht voor de grote opgaven die op de regio afkomen
De regio heeft (nu) een bleek profiel en benut haar potenties onvoldoende. Tegelijkertijd komen er
grote opgaven op de regio af die een aanpak vereisen die boven de lokale gemeenten uitstijgt. De
opgaven en ambities voor deze regio zijn zodanig groot en veelomvattend dat ze om een meer
integrale en krachtige besturing vragen.
Onze regio groeit door toenemende inwoneraantallen, waarbij tegelijkertijd kwalitatieve
welvaartsontwikkeling achterblijft. We zijn onvoldoende in beeld bij andere overheden, met name
het Rijk en de Provincie. Er is grote urgentie om de problemen van werkloosheid, economische
groei, huisvesting en bereikbaarheid te lijf te gaan.
Vooral de economische opgave is in het afgelopen jaar – mede vanwege de COVID-19 – nog groter
geworden. Er is gezamenlijke inzet nodig om iedereen werk en huisvesting te kunnen bieden, en
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tegelijkertijd de regio bereikbaar te houden; de regio duurzaam, energieneutraal en circulair te
maken; en te zorgen voor het behoud van onze leefomgeving en de ontspannen leefkwaliteit. Veel
van deze opgaven zijn gemeentegrensoverschrijdend. We hebben elkaar als regiogemeenten
hiervoor nodig.
Het Rijk en de Provincie spreken ons op veel van deze thema's aan als regio en niet als achttien
losse gemeenten. De steden komen – zeker als ze samen optrekken – soms nog wel binnen, maar
voor kleinere gemeenten is het steeds lastiger om samenwerking en gehoor te vinden als enkele
speler in het Nederland en Europa van de regio's. Het Rijk en de Provincie willen graag zakendoen
met een sterke en slagvaardige Regio Arnhem-Nijmegen met scherpe ambities, vertaald in een
agenda voor de korte en langere termijn. Dat wordt ook onderstreept in de verschillende
samenwerkingen rond grote programma's als Woondeal, Meerjarenprogramma Infrastructuur,
Ruimte en Transport (MIRT), Regionale Energiestrategie (RES) etc.
De Provincie Gelderland wil graag met de regio samenwerken om zo een gezamenlijke
gebiedsagenda voor de regio Arnhem Nijmegen te laten ontstaan, waarin zowel de regiogemeenten
als de provincie hun bestuurlijke, inhoudelijke en financiële bijdragen zullen samenbrengen. Uit
gesprekken tussen stuurgroep, The Economic Board (TEB) en de Regio is het plan ontstaan om de
nieuwe samenwerking vast te leggen in een nieuw bestuursakkoord dat voortbouwt op het oude,
maar dan met de hele regio en triple helix goed betrokken.
Transparante en democratisch gelegitimeerde regionale besluitvorming
De huidige regionale samenwerking heeft te weinig slagkracht om deze grote regionale opgaven
goed op te pakken. Tegelijkertijd is versterking van de samenwerking voor ons alleen mogelijk als
dat ook leidt tot versterking van de betrokkenheid en zeggenschap van de democratische organen.
Op dit moment is er voor raden en colleges weinig zicht en grip op de regionale agenda. Er zijn ook
amper mogelijkheden voor democratische controle en verantwoording.
De nieuwe GR voorziet in een grotere transparantie en betere aansluiting en sturingsmogelijkheden
voor gemeenteraden. Er zijn vaste momenten in het jaar waarop raden kunnen sturen en kiezen.
Via raadsontmoetingen blijven raden op de hoogte van de voortgang van de opgaven. Daarnaast
functioneert de raadsagendacommissie als verbindende communicatieve schakel tussen het
regiobestuur en de lokale raden. Hierdoor komen de raden beter in positie.
Het belang van regionale samenwerking voor Renkum
We willen als gemeente een wendbare organisatie zijn. Dat betekent dat we in staat zijn om ons
aan te passen aan een steeds veranderende omgeving van bijvoorbeeld nieuwe wetgeving en
decentralisaties, en dat we kunnen aansluiten op de wensen en initiatieven uit onze samenleving.
Om wendbaar te zijn moeten we samenwerken waar dat helpt. Zoals hierboven genoemd, kunnen
we als individuele gemeente sommige taken en grotere uitdagingen/ opgaven niet alleen aan. We
moeten daarom samenwerken met andere overheden in onze regio.
Door samen te werken kunnen we meer bereiken dan alleen. De oplossingen voor sommige
problemen/ uitdagingen waar we tegen aanlopen binnen onze gemeentegrenzen zijn niet te vinden/
realiseren binnen die grenzen. Daarnaast moeten we vooral gebruik maken van de kennis van onze
partners om niet steeds het wiel zelf uit te hoeven vinden. Ook maken we samen meer indruk op de
Provincie, op het Rijk en op Europa, waardoor we middelen kunnen aantrekken die we anders niet
hadden kunnen krijgen.

Regionaal samenwerken betekent ook investeren in de toekomst. Onze omgeving verandert
continue: het klimaat verandert, onze natuurlijke omgeving verandert, de wensen vanuit de
samenleving veranderen en de economie fluctueert constant. Met als gevolg bedrijven die komen
en gaan, inwoners die hun baan verliezen en op zoek gaan naar ander werk, schaarste op de
woningmarkt, drukte op onze wegen, toename van het aantal toeristen etc. Vooruitkijken en
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voorkomen dat deze ontwikkelingen problematische gevolgen hebben voor onze gemeente en onze
inwoners is belangrijk. Dit vooruitkijken en inspelen hierop kunnen we niet zelf, omdat we daar niet
de middelen voor hebben. Die middelen hebben we alleen voorhanden als we samenwerken.
Het belang van de Regio Arnhem-Nijmegen voor Renkum
Onze gemeente is gelegen tussen (de regio) Arnhem en Ede/ Wageningen (de regio Foodvalley).
Daarom is op sommige vlakken de verbinding met de ene regio sterker dan met de ander.
Daarnaast is er nog een verschil tussen onze dorpen wat betreft de regio (stad) waarop ze gericht
zijn. Toch zijn we als Renkum in zijn algemeenheid onderdeel van het zogenaamde ‘Daily Urban
System’ van de regio Arnhem Nijmegen. Dat zien we terug in de stromen van kopers en verkopers,
forensen, recreanten, studenten etc. binnen de regio. Ook zijn we deel van de Woningmarktregio
van Arnhem en Nijmegen op basis van de Woningwet.
Ook zijn we bestuurlijk onderdeel van de regio Arnhem Nijmegen, omdat we al sinds lange tijd
bestuurlijk samenwerken in de regio. Zo zijn we nu onderdeel van de Regio Arnhem-Nijmegen,
daarvoor van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen en daar weer voor van het Knooppunt ArnhemNijmegen. Dat betekent dat we op de terreinen economie, wonen, duurzaamheid en mobiliteit al
lang onderdeel zijn van en gericht zijn op de Regio Arnhem-Nijmegen.
Natuurlijk werken we ook in het gebied van de regio Foodvalley samen met partners, zoals wat
betreft het Werkgeversservicepunt en op het gebied van afval in de ACV. Wel is het zo dat juist de
thema’s waarop we in de Regio Arnhem-Nijmegen (gaan/ blijven) samenwerken de grotere
strategische (sociaaleconomische) vraagstukken/ uitdagingen van onze gemeente raken. Als we
ons richten op deze vraagstukken/ uitdagingen en op welke manier we die – samen met anderen –
het meest efficiënt kunnen aanpakken, dan is de Regio Arnhem-Nijmegen in potentie de sterkere
regio. De regio is namelijk het grootste verstedelijkte gebied buiten de Randstad en heeft daardoor
bij een duidelijke inzet op profilering allicht meer mogelijkheden om te kunnen profiteren van
geldstromen afkomstig van de Provincie, het Rijk en Europa.
Overigens betekent het deel blijven van de Regio Arnhem-Nijmegen niet dat we niet kunnen
samenwerken met de Regio Foodvalley (of andere samenwerkingsverbanden). Door deel te nemen
aan meerdere samenwerkingsverbanden zijn we beter in staat om de belangen van onze inwoners
te dienen. Ook zoekt de Regio Arnhem-Nijmegen de samenwerking op met de Regio Foodvalley.
Datzelfde geldt ook voor The Economic Board, waar de link is gelegd met Wageningen en Ede.

Kanttekeningen
Besluitvorming
Een belangrijk risico in deze fase van de besluitvorming is dat niet alle achttien gemeenten
instemmen met de voorstellen. Er ontstaat dan een hybride situatie waarbij gezocht moet worden
naar een oplossing voor de kortere en langere termijn. Dit kan dan ook direct gevolgen hebben op
de samenwerkingen die nu met kracht worden vormgegeven met het Rijk en de Provincie.
Financiële consequenties
Een vooral in deze tijden zeer belangrijke kanttekening bij het voorstel om een nieuwe/ versterkte
regio op te richten zijn de toename van de inwonerbijdrage – van €0,88 naar €2,50 per inwoner –
voor in eerste instantie de basis en later ook de bijdrage die van ons gaat worden verwacht bij
deelname aan de regionale opgaven.
We werken nu al samen met de achttien gemeenten in de Regio Arnhem Nijmegen, dus waarom
deze samenwerking nu versterken? We kunnen immers op dezelfde voet als nu blijven doorgaan. In
deze constellatie hebben we tenslotte ook successen behaald. We weten elkaar als
regiogemeenten te vinden, medewerkers van de gemeenten wisselen kennis en kunde met elkaar
uit, het proces rondom de RES verloopt goed en we werken samen onder leiding van een
programmaregisseur op het gebied van mobiliteit.
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Draagvlak
Zoals beschreven in de voorstellen voor de nieuwe/ versterkte regio, komen er grote opgaven op de
regio af die een aanpak vereisen die boven de lokale gemeenten uitstijgt. Deze opgaven hebben
gevolgen voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in onze gemeente. De
opgaven en ambities voor onze regio zijn groot en veelomvattend dat ze om een meer integrale en
krachtige besturing vragen. We kunnen deze opgaven daarom niet zelf oppakken – ook al omdat
we daar de middelen niet voor hebben – en ook met de huidige regionale samenwerkingsvorm lukt
dat minder goed.
Meedoen aan de nieuwe/ versterkte regio is zodoende noodzakelijk om er te zijn voor de Renkumse
samenleving. In dat opzicht zou er draagvlak voor het voorstel moeten bestaan. Het is natuurlijk
lastig aan te geven wat de (versterkte) Regio nu direct concreet voor een inwoner of ondernemer in
onze gemeente oplevert.

Aanpak/Uitvoering
Als alle achttien gemeenten (colleges en raden) hebben ingestemd met de voorstellen, dan kan de
nieuwe/ versterkte Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen op 1 januari 2021 starten. De
voorbereidingen hiervoor zijn door de stuurgroep, onder voorbehoud van besluitvorming, reeds in
gang gezet. Deze zullen worden stopgezet op het moment dat de gemeenten niet tot unanieme
besluitvorming komen.

Communicatie
De visie, contouren van de regionale agenda, de GR en het bedrijfsplan zijn eind april reeds
gepubliceerd op de website van de Regio Arnhem-Nijmegen en ter informatie aangeboden aan de
achttien colleges en raden. Na een akkoord van de achttien gemeenteraden wordt uitgebreid
gecommuniceerd over en de nieuwe/ versterkte Regio geïntroduceerd.

Financiële consequenties
Bij de financiering van de regionale samenwerking wordt onderscheid gemaakt tussen de bijdrage
voor de bestuurlijke en organisatorische basis van de samenwerking, die door alle deelnemende
gemeenten wordt betaald op basis van het inwonertal (de basisfinanciering), de financiering per
opgave door de gemeenten die aan een opgave deelnemen (de opgavenfinanciering) en de
bijdrage aan TEB. Dit is toegelicht in het bedrijfsplan en meer beknopt in de aanbiedingsbrief.
De raad wordt met het besluit tot het instellen van de nieuwe GR en werkwijze gevraagd om in te
stemmen met een inwonersbijdrage van €2,50 in verband met het faciliterende regiobureau.
Daarnaast wordt een bijdrage gevraagd voor de voortzetting van TEB van €1 per inwoner voor de
jaren 2021-2025.
Het bedrag van €2,50 is €1,62 hoger dan de €0,88 die de afgelopen jaren werd betaald voor het
Gemeenschappelijk Orgaan van de huidige Regio1. De enige uitzondering wat betreft de bijdrage
aan het faciliterende bureau is de Gemeente Mook en Middelaar.
Deze gemeente betaalt 50 procent van de basisfinanciering. De reden hiervoor is dat Mook en
Middelaar in de Provincie Limburg ligt en als zodanig ook deelneemt aan en samenwerkt in de
Regio Noord-Limburg.
De extra investering die nodig is om de nieuwe/ versterkte Regio Arnhem-Nijmegen in de basis te
ondersteunen en het proces van besturing en uitvoering van de grote regionale opgaven te
faciliteren zal vooral terugkomen via partnerschappen en revenuen vanuit de opgaven en
bijbehorende projecten. De lasten en baten zullen in de toekomst – afhankelijk van wat raden

1

Ter referentie, de inwonersbijdrage voor de stadsregio was van 2006 tot 2014 €3,15 per inwoner.
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besluiten over deelname aan de verschillende opgaven – ook eerlijker en transparanter verdeeld
worden over de regiogemeenten, veel meer dan nu vaak het geval is.
In personele en financiële zin dragen de grote steden nu meer bij, dat in beginsel ook passend is bij
de rol van de centrumsteden. Zo heeft Arnhem de afgelopen jaren als gastheer (huisvesting en
ondersteuning) opgetreden voor het secretariaat van het GO. Het is echter van belang dat de
verantwoordelijkheid voor de regionale samenwerking, ook in personele en financiële zin, door alle
gemeenten gedragen wordt. Ambtelijke capaciteit kan door de nieuw te vormen netwerkdirectie
bovendien gerichter worden ingezet.
Bij de informatieve aanbieding van de conceptvoorstellen in het voorjaar is gevraagd in de
begroting 2021-2024 rekening te houden met de verhoogde inwonerbijdrage. Dit verzoek heeft, om
diverse redenen, niet in alle gemeenten een plek gekregen in de begroting 2021.
De verhoogde inwonerbijdrage voor de basisfinanciering is opgenomen in de Begroting 2021 (die
nog door uw raad moet worden vastgesteld). De totale bijdrage voor de basis (Regio en TEB) zal
met de nieuwe/ versterkte regio in totaal €109.914 bedragen. Dit is €50.874 meer dan onze huidige
bijdrage aan de Regio.
Nu is het zo dat de Gedeputeerden van de Provincie Gelderland voornemens zijn om Provinciale
Staten te vragen financieel bij te dragen aan de basisfinanciering met een bedrag van €1.200.000 –
gelijk verdeeld over 2021 en 2022 – wanneer de regiogemeenten langjarig instemmen met de
nieuwe samenwerking (en de inwonerbijdrage opnemen in hun meerjarenprogrammabegroting).
Dat betekent dat, na een positieve besluitvorming over de versterking van de regionale
samenwerking, we niet direct geheel de verhoogde inwonerbijdrage hoeven af te dragen.
Voor de komende vier jaar is onze inwonerbijdrage zoals weergegeven in onderstaande tabel.
Inwonerbijdrage

2021

2022

2023

2024

Inwonerbijdrage Regio Arnhem-Nijmegen*
Inwonerbijdrage The Economic Board
Totaal inwonerbijdrage basisfinanciering

€54.570
€31.404
€85.974

€54.570
€31.404
€85.974

€78.510
€31.404
€109.914

€78.510
€31.404
€109.914

Toename bijdrage t.o.v. huidige samenwerking

€26.934

€26.934

€50.874

€50.874

* Met tegemoetkoming van de Provincie voor 2021 en 2022 (€23.940 per jaar) verrekend.

Ingroeimodel opgaven
De uitgewerkte opgaven worden per opgave en speerpunt voorzien zijn van een begroting voor
2021. Omdat nieuwe bedragen niet meer in de begrotingen voor 2021 kunnen worden verwerkt,
wordt daarbij het principe van het 'ingroeimodel' gehanteerd. De Regio start met de ambities die
mogelijk zijn met de financiële middelen die daar reeds voor beschikbaar zijn of binnen de huidige
begrotingen beschikbaar zijn te stellen. De Regio gaat niet alleen nieuwe dingen doen, maar ook
verder met zaken die al in gang zijn gezet en waar al geld voor is gereserveerd.

Juridische consequenties
De nieuwe GR voor de Regio is een collegeregeling, maar uw raad moet op grond van artikel 1, lid 2
van de Wet gemeenschappelijke regelingen het college toestemming geven om de regeling te
treffen. De raad kan slechts toestemming onthouden als er sprake is van strijd met het recht of het
algemeen belang. Nadat uw raad (en de raden van de andere regiogemeenten) heeft ingestemd
met de voorstellen – dat wil zeggen, toestemming geven om de GR te treffen – kan het college (en
de colleges van de andere regiogemeenten) de nieuwe GR voor het openbaar lichaam vaststellen
en de oude GR voor het gemeenschappelijk orgaan intrekken.
Het op te richten openbaar lichaam bezit een rechtspersoonlijkheid en wordt – vanwege de centrale
ligging in de regio – statutair gevestigd in Elst in de Gemeente Overbetuwe.
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Voorstel aan de raad

WMO-aspecten
Niet van toepassing.

Gezondheid
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Zoals genoemd in de GR, wil de nieuwe/ versterkte op termijn een energieneutrale/ circulaire regio
zijn, waarbij circulariteit een aspect is van al het handelen van de regio en een inspiratiebron waar
ieder initiatief – van lokaal tot internationaal – bij kan aanhaken. Eén van de opgaven van de
regionale agenda is dan ook de Circulaire regio. Het doel van deze opgave is om de positie van
onze regio te versterken door op te schalen naar regionaal niveau, waarbij circulariteit zich uit in
economische processen, leefomgeving en samenleving. De inzet van de regio is om circulariteit te
verbreden naar andere facetten van de leefomgeving. Ook in de andere opgaven is duurzaamheid/
duurzame verstedelijking een belangrijk element.
Meedoen aan de nieuwe/ versterkte regio sluit zodoende aan bij onze eigen
duurzaamheidsambities. Verder zijn we bij deelname beter in staat om onze eigen doelstellingen
wat betreft klimaat, energie en circulaire economie te bereiken.

Effect op vermindering regeldruk
Geen.

Alternatieven
Besloten kan worden om niet in te stemmen met de voorstellen voor de versterkte regionale
samenwerking. Zoals genoemd, kunnen we immers op dezelfde voet als nu blijven doorgaan. Het
risico is echter dat we straks geen onderdeel meer zijn van de Regio Arnhem-Nijmegen als de
andere regiogemeenten wel besluiten te kiezen voor de versterking van de samenwerking. In dat
geval staan we er – in eerste instantie, tot we ons weer aansluiten bij een andere regio – alleen
voor. We werken dan alleen nog samen op de onderwerpen waarop dat verplicht is en kunnen niet
meer gebruik maken van de kennis en middelen vanuit de Regio. Daarnaast zitten we niet meer
aan tafel waar het gaat om majeure ontwikkelingen die gevolgen hebben voor onze gemeente.
Natuurlijk bestaat de mogelijkheid om te lobbyen voor het behoud van de huidige
samenwerkingsvorm, zodat we wel onderdeel kunnen blijven van de regio. Immers, ter
besluitvorming ligt de versterking van de regionale samenwerking voor en niet de deelname aan de
Regio Arnhem-Nijmegen zelf.

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.

Groene metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Contouren voor de regionale agenda
Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen
Bedrijfsplan versterkte regio
Aanbiedingsbrief voorstellen versterking regionale samenwerking (22-09-2020)
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