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Opgaveovereenkomst Circulaire regio 2023 - 2025 
 

Bestuurlijke overwegingen   

 De regio staat voor grote maatschappelijke opgaven: op het gebied van 

verstedelijking, wonen, werk en bereikbaarheid, en nieuwe opgaven op het gebied 

van klimaatadaptatie, duurzaamheid, energietransitie, circulariteit en gezondheid.  

 De 18 regiogemeenten hebben op 1 januari 2021 de Gemeenschappelijke regeling 

Regio Arnhem-Nijmegen vastgesteld waarmee zij een openbaar lichaam hebben 

opgericht met de naam Regio Arnhem-Nijmegen, ook wel de Groene Metropoolregio 

Arnhem-Nijmegen;   

 De ambities van de Groene Metropoolregio zijn: 

o doorgroeien naar een groene metropoolregio van internationale betekenis;  

o met een internationale voorbeeldfunctie op het gebied van circulariteit, 

samenleving, energie, voedselproductie, gezondheid en technologie;  

o dé circulaire topregio worden in Nederland en van Europa, in alle facetten 

van de leefomgeving; 

o en hét voorbeeld zijn voor een kwalitatieve groei met een goede balans 

tussen levendige stedelijkheid en ontspannen leefkwaliteit: ontspannen 

groeiregio in balans. 

 Deze vraagstukken en ambities zijn opgenomen in de regionale agenda;  

 De regionale agenda bestaat uit meerdere opgaven;  

 We delen de urgentie om zo snel mogelijk met volle kracht stevige voortgang te 

boeken op de realisatie van de opgaven in de regionale agenda.  

 

Afspraken  

 

Ondergetekenden nemen deel aan de opgave Circulaire regio en maken hiertoe met de 

Groene Metropoolregio, verder te noemen GMR, de volgende afspraken.  

 

1. Doel van de opgave 
 

Circulariteit staat voor toekomstbestendig, duurzaam handelen met gesloten 

ketens zonder afwenteling naar andere groepen, andere tijden of andere 

gebieden. 

De Groene Metropoolregio wil toonaangevend worden in circulair denken en 

handelen, in Nederland én in Europa. Die ambitie vraagt om de inzet van 

bedrijven, maatschappelijke organisaties, de regiogemeenten, andere 

overheidspartners en onze inwoners.  

 

Door circulaire projecten op te schalen naar regionaal niveau, gezamenlijk 

onderzoek uit te voeren, kennis en ervaring uit te wisselen, onze gezamenlijke 

inkoopkracht te benutten en te investeren in de match met Europese, nationale en 

bovenregionale programma’s denken we onze ambitie te realiseren. In de opgave 

werken we met vele partners samen zoals de provincie Gelderland, 

waterschappen, The Economic Board, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, 

bedrijven, etc. 
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2. Resultaten van de opgave 

a. De GMR voert ten behoeve van de regio de opgave Circulaire regio uit zoals 

omschreven in de regionale agenda. De opgave Circulaire regio bestaat uit 

de volgende speerpunten:  

i. speerpunt Circulaire bouw en infrastructuur 

ii. speerpunt Circulaire economie: grondstoffen en ketens 

iii. speerpunt Water en klimaatadaptatie 

iv. speerpunt Transitie naar duurzame energie 

b. Ten behoeve van de hierboven genoemde speerpunten voert de GMR de 

volgende activiteiten uit.  

i. Binnen het speerpunt Circulaire bouw en infrastructuur voert de 

GMR de volgende activiteiten uit: 

1. kennisdeling organiseren en inzichtelijk maken van de 

meerwaarde van circulair aanbesteden in de sector Grond-

,Weg- en Waterbouw. 

2. organiseren van een leertraject voor de implementatie van 

de Circulaire Impactladder en de inzet van een 

projectmanager conceptueel en circulair bouwen.  

3. versterken van de praktijk van hergebruik van materialen en 

grondstoffen. 

4. Ondersteunen van de verduurzaming van bouwlogisitek. 

ii. Binnen het speerpunt Circulaire economie: grondstoffen en ketens 

voert de GMR de volgende activiteiten uit: 

1. versterken van inzicht in de regionale grondstoffen- en 

afvalstromen. 

2. stimuleren van de ontwikkeling van een zestal 

grondstoffenhubs. 

3. helpen bij het wegnemen van juridische belemmeringen bij 

de ontwikkeling van nieuwe recyclingketens. 

4. Ondersteunen van gemeenten bij het circulair inkopen van 

producten en diensten. 

5. Signaleren van kansen voor nieuwe banen voor praktisch 

en technisch geschoolden, afgestemd met de brede Human 

Capital Agenda in de opgave Productieve regio.  

6. delen van programma’s voor gedragsbeïnvloeding om 

verspilling bij consumenten en producenten tegen te gaan.  

7. zoeken naar kansen voor funding en cofinanciering voor 

versnelling van onze aanpak.  

8. de lobbykracht versterken in samenhang met de provincie 

en The Economic Board. 

iii. Binnen het speerpunt Water en klimaatadaptatie voert de GMR de 

volgende activiteiten uit: 

1. kennis delen over Regionale Adaptatiestrategieën (RAS), 

klimaatbestendig bouwen en klimaatproeftuinen en 

vergroeningsprojecten. 

2. ondersteuning Lifeport Circular Lab 

3. profilering met projecten landschapsontwikkeling 
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iv. Binnen het speerpunt Transitie naar duurzame energie voert de 

GMR de volgende activiteiten uit: 
1. faciliteren nieuw bod RES 2.0 en ondersteunen de borging 

van afspraken die in RES1.0 zijn vastgelegd.  
2. stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe duurzame 

energiedragers zoals waterstof, accu's. 
3. beheren van de contracten voor gezamenlijke inkoop van 

energie. 
4. organiseren en delen van kennis en menskracht met 

betrekking tot energieloketten en aardgasvrije wijken.  
5. monitoring van inspanningen voor CO2 reductie. 

 
3. Bijdrage  

a. De gemeente draagt gedurende de looptijd van deze overeenkomst bij aan 

de opgave conform de begroting van de Groene Metropoolregio. Voor de 

onderbouwing van dit bedrag wordt verwezen naar de uitwerking van de 

opgave in de regionale agenda.  

b. De verantwoording over de inzet van middelen en de bereikte resultaten 

vindt plaats in het jaarverslag en in de jaarrekening van de Groene 

Metropoolregio.  

 

4. Overig 

a. Deze opgave heeft een looptijd tot en met 31 december 2025.  

b. De afspraken in dit document fungeren als opgaveovereenkomst zoals 

bedoeld in artikel 27, lid 1 van de Regeling. 

c. De opgave Circulaire regio is nader uitgewerkt in de regionale agenda.  

d. De Algemene voorwaarden Opgavenovereenkomsten zijn van toepassing.  

e. Als de verandering van omstandigheden of actualiteiten aanleiding geven tot 

fundamentele wijzigingen in de regionale agenda, zal er aan de gemeenten 

een aanvulling op de opgaveovereenkomst worden voorgelegd. Gemeenten 

kunnen dan besluiten of zij willen intekenen op deze aanvulling. 

 

 

 

Ondertekend op……….., te……… 
 
De gemeente Arnhem, rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de burgemeester,  

 

 

  

(naam)         (handtekening) 

 

De gemeente Berg en Dal, rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de 

burgemeester,  

 

 

  

(naam)         (handtekening) 
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De gemeente Beuningen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de 

burgemeester,  

 

 

  

(naam)         (handtekening) 

 

De gemeente Doesburg, rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de burgemeester,  

 

 

  

(naam)         (handtekening) 

 

De gemeente Druten, rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de burgemeester,  

 

 

  

(naam)         (handtekening) 

 

De gemeente Duiven, rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de burgemeester,  

 

 

  

(naam)         (handtekening) 

 

De gemeente Heumen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de burgemeester,  

 

 

  

(naam)         (handtekening) 

 

De gemeente Lingewaard, rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de 

burgemeester,  

 

 

  

(naam)         (handtekening) 

 

De gemeente Montferland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de 

burgemeester,  

 

 

  

(naam)         (handtekening) 
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De gemeente Mook en Middelaar, rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de 

burgemeester,  

 

 

  

(naam)         (handtekening) 

 

De gemeente Nijmegen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de burgemeester,  

 

 

  

(naam)         (handtekening) 

 

De gemeente Overbetuwe, rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de 

burgemeester,  

 

 

  

(naam)         (handtekening) 

 

De gemeente Renkum, rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de burgemeester,  

 

 

  

(naam)         (handtekening) 

 

De gemeente Rheden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de burgemeester,  

 

 

  

(naam)         (handtekening) 

 

De gemeente Rozendaal, rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de burgemeester,  

 

 

  

(naam)         (handtekening) 

 

De gemeente Westervoort, rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de 

burgemeester,  

 

 

  

(naam)         (handtekening) 
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De gemeente Wijchen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de burgemeester,  

 

 

  

(naam)         (handtekening) 

 

De gemeente Zevenaar, rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de burgemeester,  

 

 

  

(naam)         (handtekening) 
 
 

en 

 

De Regio  Arnhem-Nijmegen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn voorzitter, H.M.F. 

Bruls, handelend ter uitvoering van een besluit van het dagelijks bestuur d.d…… verder te 

noemen de “Groene Metropoolregio” 

 

 


