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Geadviseerd besluit

Geen reactie naar voren te brengen bij het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio 
Arnhem-Nijmegen op het Bestuursakkoord Groene Metropoolregio – Provincie Gelderland – The 
Economic Board.

Samenhang voorstellen Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio heeft in februari/ april verschillende besluiten 
genomen die nu aan de regiogemeenten worden voorgelegd. Onderstaand een overzicht van de 
voorstellen die zijn voorgelegd en geagendeerd voor de raadscyclus van juni:



Voorstel aan de raad

Toelichting op beslispunten

Intentieovereenkomst

Eind 2020 heeft het college bij de besluitvorming over de versterkte regionale samenwerking 
ingestemd met het ondertekenen van een intentieovereenkomst om de samenwerking tussen de 
Regio, de Provincie Gelderland en The Economic Board goed te regelen. Deze intentieovereenkomst 
bevatte afspraken tussen de regiogemeenten, de Provincie en de Board over het toewerken naar 
een bestuursakkoord en bijbehorende investeringsagenda waarin de drie partijen hun bestuurlijke, 
inhoudelijke en financiële bijdragen zullen samenbrengen.

Regionale agenda, Bestuursakkoord en Intentieovereenkomst

Aanleiding voor het Bestuursakkoord is dat de Groene Metropoolregio, de Provincie Gelderland en 
The Economic Board een gezamenlijk belang zien om de regio Arnhem-Nijmegen verder te 
versterken. De ambities hiervoor zijn door de Groene Metropoolregio vastgelegd in de Regionale 
agenda en de drie partijen willen hun krachten bundelen om hieraan invulling en uitvoering te 
geven. Dit vanuit de gedachte dat resultaten met toegevoegde waarde voor de regio behaald 
kunnen worden met een integrale aanpak en in een triple helix-samenwerking tussen 
overheidsorganisaties, bedrijven en onderwijs- en onderzoekinstellingen.

Het is de bedoeling dat de Provincie en de Board bijdragen aan de ambities uit de Regionale 
agenda van de Groene Metropoolregio vanuit hun eigen ambities en doelen.

De drie partijen brengen voor de realisatie van de regionale opgaven hun bestuurlijke, inhoudelijke 
en financiële bijdragen samen. Hiertoe wordt aanvullend aan het Bestuursakkoord een 
Investeringsagenda opgesteld. Deze Investeringsagenda geeft een overzicht van de investeringen 
die de Groene Metropoolregio, de Provincie en de Board doen in de regio Arnhem-Nijmegen. Deze 
investeringen kunnen verschillende vormen hebben: middelen, inzet van menskracht, lobby of 
netwerk. De bijdrage van de Groene Metropoolregio bestaat uit de inwonerbijdragen die we als 
gemeenten – bij deelname – leveren aan de regionale opgaven. In de Investeringsagenda worden 
ook de investeringen van andere partijen inzichtelijk gemaakt. De agenda is daarbij een dynamisch 
document dat jaarlijks hernieuwd wordt vastgesteld.

De Regionale agenda, het Bestuursakkoord en de Investeringsagenda samen maken de regionale 
samenwerking mogelijk tussen de Groene Metropoolregio, de Provincie en de Board: inhoudelijk 
(via de regionale opgaven), organisatorisch en juridisch (op basis van het Bestuursakkoord), en 
financieel (opgenomen de Investeringsagenda).

De organisatorische en juridische basis voor de samenwerking die wordt vastgelegd in het 
Bestuursakkoord is vooral ook voor de Provincie noodzakelijk om middelen beschikbaar te stellen 
voor de regio. In het Bestuursakkoord wordt daarom gerefereerd aan het gebiedsbreed overleg – 
waarin een bestuurder van het dagelijks bestuur van de Groene Metropoolregio, de gedeputeerde 
van de Provincie Gelderland en een bestuurder vanuit de Board zitting hebben – dat fungeert als 
een overleg in de zin van artikel 2.9 van de Regels Ruimte voor Gelderland.

Reageren op het Bestuursakkoord

Het Bestuursakkoord Groene Metropoolregio – Provincie Gelderland – The Economic Board (zie 
bijlage a) is nu gereed en het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio heeft besloten het 
Bestuursakkoord voor het geven van een reactie voor te leggen aan de colleges van de 
regiogemeenten (zie de aanbiedingsbrief in bijlage b). Hoewel het dagelijks bestuur van de Groene 
Metropoolregio de bevoegdheid heeft tot het aangaan van het Bestuursakkoord, is – gelet op het 
belang ervan – door het algemeen bestuur besloten om het akkoord voor een reactie voor te leggen 
aan de colleges van de regiogemeenten. Aan de colleges wordt gevraagd of ze zich kunnen 
herkennen in het Bestuursakkoord.
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Voorstel aan de raad

Het algemeen bestuur geeft verder aan dat het het college ook vrij staat om het akkoord voor te 
leggen aan de raad. Met dit raadsvoorstel willen we het Bestuursakkoord voor een reactie 
voorleggen aan uw raad.

De lnvesteringsagenda regio Arnhem-Nijmegen 2022 maakt als bijlage onderdeel uit van het 
Bestuursakkoord. De definitieve versie van deze Investeringsagenda volgt later dit jaar, maar om 
een beeld te kregen van de opzet van de agenda is een voorbeeld bijgevoegd (zie bijlage c).

Beoogd effect

Met het vastleggen van de langjarige samenwerking in de regio tussen de Groene Metropoolregio, 
de Provincie Gelderland en The Economic board in het Bestuursakkoord, wordt geprobeerd om 
invulling en uitvoering te geven aan de ambities van de Groene Metropoolregio die zijn vastgelegd 
in de Regionale agenda.

Kader

Geen.

Argumenten

Zoals genoemd, wordt in het Bestuursakkoord de langjarige samenwerking in de regio tussen de 
Groene Metropoolregio, de Provincie Gelderland en The Economic Board vastgelegd. In de 
bijbehorende Investeringsagenda komt concreet te staan hoe de drie partijen gaan bijdragen aan 
de regionale agenda en de opgaven. Het is belangrijk om de samenwerking tussen deze drie 
partijen goed te regelen, zodat we de opgaven/ ambities die we als Groene Metropoolregio hebben 
beter kunnen realiseren. Dit moet gebeuren op basis van partnerschap en gelijkwaardigheid tussen 
de drie partijen. In het Bestuursakkoord is geprobeerd dit zo goed mogelijk vast te leggen.

Het is daarbij goed om op te merken dat het beëindigen van onze bijdrage aan de Board geen 
effect heeft op deze bestuursovereenkomst. Het is immers een overeenkomst tussen de regio als 
geheel en de Board (en de Provincie).

Het Bestuursakkoord zoals die nu voor ligt is in lijn met de intenties die we als regiogemeenten met 
de Provincie en de Board hebben vastgelegd in de Intentieovereenkomst eind vorig jaar. We 
kunnen ons herkennen in het akkoord en zien dan ook geen aanleiding om inhoudelijk hierop te 
reageren.

Kanttekeningen

Geen.

Draagvlak

Zoals beschreven in de voorstellen op basis waarvan we hebben ingestemd met het versterken van 
de regionale samenwerking, komen er grote opgaven op de regio af die een aanpak vereisen die 
boven de individuele 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 en vragen om een meer integrale en krachtige besturing.

Het Bestuursakkoord is de juridische/ organisatorische basis om de samenwerking tussen de 
Groene Metropoolregio, de Provincie en de Board goed te regelen, zodat we de opgaven/ ambities 
die we hebben in de regio beter kunnen realiseren. Dat is ook in het belang van de Renkumse 
samenleving. In dat opzicht zou er draagvlak voor het Bestuursakkoord moeten bestaan.

Aanpak/Uitvoering
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Na uw besluit sturen we een brief aan het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio met 
daarin de reactie dat we ons herkennen in het Bestuursakkoord.

Communicatie

Niet van toepassing.

Financiële consequenties

Geen.

Juridische consequenties

In principe heeft dit voorstel geen juridische consequenties. Zoals vastgelegd in de 
Intentieovereenkomst, heeft het dagelijks bestuur van de Groene Metropoolregio de bevoegdheid 
tot het ondertekenen van het Bestuursakkoord.

WMO-aspecten

Niet van toepassing.

Gezondheid

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Effect op vermindering regeldruk

Geen.

Alternatieven

Een alternatief kan zijn om toch een inhoudelijke reactie te sturen aan het algemeen bestuur van 
de Groene Metropoolregio.

Bijlagen

a. Bestuursakkoord Groene Metropoolregio – Provincie Gelderland – The Economic Board
b. Aanbiedingsbrief Bestuursakkoord (14 april 2021)
c. Investeringsagenda regio Arnhem-Nijmegen 2022 (concept)
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