Overzicht van argumenten voor deelname aan de regionale opgaven van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Regionale
opgave

Wat kunnen we als Renkum halen uit deelname aan de opgave (voor de periode 20232025) en waar sluit het aan op onze eigen beleidsdoelen?

Wat heeft deelname aan de opgave sinds 2021 ons opgeleverd?

Verbonde
n regio

• Omdat een heel aantal opgaven die belangrijk zijn voor Renkum, zoals het
hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) maar ook het tegengaan van sluipverkeer,
snelle fietsroutes en recreatiezonering gemeentegrenzen overstijgen en we hierin
moeten samenwerken met andere gemeenten.

• Het is nog te vroeg om hele concrete zaken aan te wijzen wat deelname Renkum heeft
opgeleverd. Deels heeft dat te maken met de beschikbare capaciteit binnen onze
gemeentelijke organisatie. Met name op het gebied van openbaar vervoer zijn de
contacten in de regio geïntensiveerd. Het komende jaar moeten de verschillende
onderwerpen die regionaal en bovenregionaal spelen goed worden geborgd om hier
als Renkum optimaal in te kunnen meesturen. Denk daarbij aan de ontwikkelingen in
de HOV-lijnen en het Verenfonds.
• Meepraten en meebepalen over de verschillende speerpunten is – zeker voor een
kleinere gemeente – van groot belang. Naast een aantal concrete zaken die ook
benoemd zijn in de stukken – waaronder de ondersteuning aan ondernemers in en na
de COVID-19-crisis – is er in het afgelopen jaar vooral gewerkt aan een goede basis en
samenwerking met de verschillende partners. De komende jaren zal een nadere
uitwerking plaatsvinden van de verschillende speerpunten.

Productiev • We willen een aantrekkelijke gemeente zijn om te wonen, werken en recreëren. Een
e regio
goed vestigingsklimaat voor ondernemers draagt hieraan bij en zorgt voor voldoende
werkgelegenheid. Tijdens de COVID-19-crisis werd nogmaals benadrukt dat we deze
opgave niet alleen aankunnen en regionale samenwerking van groot belang is. Ook
voor ontwikkelingen die buiten onze gemeente plaatsvinden (bijvoorbeeld logistieke
centra en grootschalige werklocaties) is regionale afstemming van belang, aangezien
dit ook effect heeft op omliggende gemeenten.
• Speerpunt Stimuleren ondernemerschap MKB: We willen ondernemers behouden en
stimuleren nieuw ondernemerschap. Hiervan profiteren zowel bestaande als nieuwe
ondernemers en dit draagt bij aan de werkgelegenheid en leefbaarheid in onze
gemeente. Met name de COVID-19-crisis heeft een grote impact gehad op het MKB en
heeft om veel creativiteit, flexibiliteit en digitalisering van ondernemers en
ondernemingen gevraagd. Samenwerking, netwerken, kennisdelen is van groot belang
om zowel bestaande ondernemers, nieuwe ondernemers en startende ondernemers
verder te helpen en een toekomstbestendig ondernemersklimaat te creëren.
• Speerpunt Human capital: Met dit speerpunt en de bijbehorende acties kunnen we de
vraag naar en aanbod van werkgelegenheid beter op elkaar aansluiten. Door de focus
te leggen op de sectoren Health, Hightech & Energy en Food kunnen we ons als regio
(inter)nationaal profileren. Er dient echter ook voldoende aandacht te zijn voor alle
andere sectoren waar vraag en aanbod op de arbeidsmarkt niet goed aansluiten (of
waar dit in de toekomst dreigt te gebeuren).
• Speerpunt Doorontwikkeling Health, Hightech & Energy tot (inter)nationale clusters:
De GMRAN heeft een belangrijk rol in het (inter)nationale cluster van Health, Hightech
& Energy, en een goede en duurzame doorontwikkelingen draagt enerzijds bij aan de
doelstellingen om bedrijvigheid te behouden en aan te trekken en werkgelegenheid te
creëren, en biedt anderzijds veel kansen om de kennis en innovatie in te zetten voor
andere maatschappelijke opgaven. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, energie en
circulariteit. Een goede profilering van en groei binnen deze sectoren heeft ook een
spin-offeffect voor het (bestaande) MKB en biedt nieuwe ingangen bij hogere
overheden.
• Speerpunt Toekomstbestendige werklocaties: Het is noodzakelijk om als regio goede
afspraken te maken over vraag en aanbod van werklocaties. Dit doen we in het RPW,
waarbij we ook kijken naar herstructureringsopgaven, leegstand, duurzaamheid en
circulariteit. Alhoewel in Renkum geen grootschalige werklocaties worden ontwikkeld,
kunnen ontwikkelingen in andere gemeenten ook effect hebben voor Renkum.
Regionale afstemming en monitoring blijft zodoende van belang.
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Circulaire
regio

• Door komende jaren deel te nemen aan de opgave, kunnen we zowel regionaal als
lokaal efficiënt inzetten op beleidsthema’s als klimaat, energie, circulaire economie en
duurzaamheid. Het is efficiënt in de zin dat beleidsdoelen met zo gering mogelijke
kosten worden gehaald. Het zijn onderwerpen die zich er in essentie voor lenen op
multi-level schaalniveau aan te pakken en Renkum kan profiteren van de
schaalvoordelen die de regio biedt.

Ontspann
en regio

• De afstemming op het gebied van duurzaam toerisme, cultuur en het groen-blauwe
raamwerk vergt een regionale aanpak. Ook zal een regionale afstemming noodzakelijk
zijn om onze centrumgebieden krachtig en leefbaar te houden: kernen en steden in de
regio moeten elkaar vooral aanvullen en niet concurrerend zijn met elkaar.
• Speerpunt Duurzaam toerisme: We willen een goede balans tussen recreatie en
toerisme en leefbaarheid voor onze eigen inwoners en de natuur. Recreatie en
toerisme biedt veel kansen, maar een goede regie is van belang. Als gemeente willen
we inzetten op langduriger verblijf en meer spreiding over gebieden en seizoenen. Een
goede afstemming binnen de regio is essentieel. In de Regionale agenda worden een
aantal projecten beschreven. Het gaat hier om een doorontwikkeling van trajecten die
in 2021 en 2022 zijn ingezet. Voor Renkum is deelname aan de Ontspannen Regio
extra van belang om zorg te dragen voor een goede afstemming tussen de Veluwe en
de GMR. Er liggen kansen als beide regio’s elkaar gaan versterken en aanvullen, en
niet gaan beconcurreren.
• Speerpunt Bruisende binnensteden, krachtige kernen: Het is van belang dat er een
goede afstemming binnen de regio is om de steden en de kernen complementair te
laten zijn aan elkaar en om leegstand te voorkomen. Dit draagt bij aan een
aantrekkelijk woon- en werkklimaat. Een visie en meerjarige agenda geeft goede
handvatten, maar is niet de oplossing voor alle uitdagingen. Ook hier is juist een
goede afstemming met de overige opgaven van belang. Met name de overlap met de
Productieve Regio is groot.
• Speerpunt Groen-blauwe raamwerk: Als groene gemeente is het goed om regionaal
afspraken te maken over belangrijke randvoorwaarden voor (stedelijke) groei. Hoe
behouden we een aantrekkelijke en prettige leefomgeving in onze gemeente en regio,
en hoe behouden we de natuurrijke omgeving wanneer de vraag naar onder andere
woningen en bedrijventerreinen stijgt? Voor 2023- 2025 wordt een uitvoeringsagenda
op basis van het raamwerk opgesteld.
• Met betrekking tot cultuur en erfgoed: Als gemeente zetten we hoog in op het
beleefbaar maken van kunst, cultuur en erfgoed ten behoeve van educatie, toerisme,
recreatie en het betrekken en enthousiasmeren van onze inwoners. De toeristische
infrastructuur wordt hiervoor als (fysieke en digitale) basis gebruikt. De speerpunten
innovatie in de culturele sector en verhaallijnen sluiten hier goed op aan. Ook het
bevorderen van professionalisering en het cultureel ondernemerschap binnen de
culturele sector is een speerpunt binnen onze beleidsdoelen.

• Deelname aan de opgave sinds 2021 heeft ons geleerd om op diverse thema’s samen
te werken aan de transitie naar een duurzame toekomst. Een voorbeeld hiervan is de
Regionale Energiestrategie (RES), waarin we met een breed scala aan partijen
samenwerken en de energietransitie in de regio vormgeven. Door op regionale schaal
samen te werken, kennis te ontsluiten, netwerken te delen en financiering voor
projecten gezamenlijk te organiseren, zetten we mooie stappen om zowel als
gemeente als regio te verduurzamen. Daarnaast hebben we gezien dat de GMRAN de
potentie en kansen aangrijpt die het voor Renkum, de regio, Nederland en de Europa
mogelijk maken de effectiviteit van beleid omtrent klimaat, energie, duurzaamheid en
circulariteit te verhogen.
• Meepraten en meebepalen over de verschillende speerpunten is – zeker voor een
kleinere gemeente – van groot belang. Naast een aantal concrete zaken die ook
benoemd zijn in de stukken, is er in het afgelopen jaar vooral gewerkt aan een geode
basis en samenwerking met de verschillende partners. De komende jaren zal een
nadere uitwerking plaatsvinden van de verschillende speerpunten. Als gemeente
moeten we niet denken vanuit de verschillende opgaven, maar juist de integraliteit en
afstemming tussen de verschillende opgaven heeft meerwaarde.
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groeiregio

• De druk op de woningmarkt blijft onverminderd groot. De samenwerking blijft
noodzakelijk. Een gemeente als Renkum is enorm geholpen bij gezamenlijk onderzoek
en kennisdeling, en hulp bij de versnelling van de woningbouw zoals opgenomen in de
opgave. Door deelname wordt er nader invulling en uitvoering gegeven aan onze Nota
Wonen.
• Het traject van de Verstedelijkingsstrategie geeft nadere invulling en uitvoering van
onze Omgevingsvisie.

•
•
•
•
•

Ondersteuning bij het inzetten van het juiste volkshuisvestelijk instrumentarium.
Actueel woningbehoefteonderzoek.
De woningmarktmonitor regio Arnhem-Nijmegen.
Steun bij de versnellingsopgave.
Een Verstedelijkingsstrategie die in de lijn ligt van onze eigen Omgevingsvisie Renkum
2040. We werken nu aan de gebiedsuitwerking Veluwe, waarin ook de ambities die zijn
opgenomen in onze Omgevingsvisie een plek krijgen.
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