
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 Welke elementen uit de opgave sluiten aan bij onze eigen ambities/ beleidsdoelen

Verbonde
n regio

 De Regio levert ons een sterkere lobby voor bereikbaarheid bij de Provincie Gelderland 
en via de Provincie bij het Rijk. Daarnaast worden mobiliteitsonderwerpen regionaal 
afgestemd. Ook is er uitwisseling van onderzoeken en beleidsvoornemens, zodat we 
deze binnen onze eigen gemeente kunnen benutten. Wat betreft de verkeersveiligheid 
verstrekt het Rijk straks alleen nog een subsidie voor een lijst projecten die regionaal 
is afgestemd/ geprioriteerd. Ook met betrekking tot het regionaal (snel)fietsnetwerk 
vraagt het Rijk om een regionaal afgestemd netwerk. Individuele aanvragen worden 
niet gehonoreerd. Verkeersmanagement moet altijd regionaal opgepakt worden, 
verkeer stopt niet bij een gemeentegrenzen. Het verkeer in de regio staat stil als alle 
wegbeheerders tegelijkertijd hun wegen voor onderhoud afsluiten.

 Een aantal onderwerpen kunnen we als gemeente niet uitvoeren vanwege de beperkte 
middelen en tijd die we hebben. Een voorbeeld is een onderzoek dat de regio uitvoert 
naar de verkeersveiligheid van schoolfietsroutes richting middelbare scholen. Ook de 
onderzoeken naar snelfietsroutes kunnen we als individuele gemeente niet uitvoeren. 
Verder wordt er door de Regio samen met de Provincie het initiatief genomen voor een 
regionaal multimodaal verkeersmodel, zodat er voortaan niet alleen prognoses zijn 
over de hoeveelheid autoverkeer, maar ook voor het openbaar vervoer en de fiets.

 De onderwerpen verkeersveiligheidsaanpak, bereikbaarheidsaanpak en het bouwen 
aan een fietsnetwerk sluiten aan bij onze eigen beleidsdoelen.

Productiev
e regio

 Economische groei en groei van werkgelegenheid gaat verder dan onze 
gemeentegrenzen. Onze inwoners en onze ondernemers profiteren van een toename 
van bedrijvigheid en werkgelegenheid in de regio. Inwoners werken veelal in de regio 
en ondernemers hebben vaak een (in)directe relatie met bedrijven in de regio. Dit 
draagt ook bij aan goede voorzieningen in onze dorpen en daarmee weer aan de 
leefbaarheid.

 We hebben als (individuele) gemeente hebben niet de (financiële) middelen, capaciteit 
en ruimte om voldoende bedrijvigheid en werkgelegenheid te creëren voor onze 
inwoners. Hiervoor is een goede samenwerking met de regiogemeenten noodzakelijk. 
Ook de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt vergt een regionale aanpak. 

 De speerpunten die benoemd zijn in deze opgave zijn niet op lokaal niveau op te 
pakken. Als gemeente zullen we zeker profiteren van deze speerpunten en acties. 
Daarbij is het van groot belang om een goede afstemming te hebben tussen de 
verschillende opgaven. Niet alleen dragen een aantal speerpunten van andere 
opgaven bij aan onze doelstellingen op het gebied van economie en werkgelegenheid, 
maar hebben speerpunten ook invloed op elkaar. Denk hierbij aan speerpunten in de 
ontspannen regio – duurzaam toerisme/ vrijetijdseconomie, en bruisende 
binnensteden en krachtige kernen – maar ook de bereikbaarheid van onze regio/ 
gemeente en onze duurzaamheidsopgaven. De opgave productieve regio kan 
daarmee niet los gezien worden van de andere opgaven.

 Binnen de gemeente Renkum streven we naar economische groei en groei van 
werkgelegenheid. We willen een gezond ondernemersklimaat, en een aantrekkelijke 
gemeente zijn en blijven voor ondernemers. Daarbij horen ook kwalitatief goede 
werklocaties en vitale winkelcentra. We willen voldoende (passende) werkgelegenheid 
voor onze inwoners en een goed voorzieningenniveau in onze gemeente, waardoor de 
leefbaarheid in de dorpen wordt versterkt. Daarbij zetten we in op een intensievere 
samenwerking met het bedrijfsleven, willen we structuren versterken en leggen we 
koppelingen met andere beleidsterreinen.

 Alle speerpunten binnen de opgaven productieve regio sluiten aan bij onze 
doelstellingen. Het stimuleren van ondernemerschap in het MKB, de doorontwikkeling 
van (inter)nationale clusters en de versterking van duurzame logistiek dragen bij aan 
economische groei, behoud/ aantrekken van bedrijven en werkgelegenheid. Hier wordt 
ook de samenwerking tussen het bedrijfsleven onderling en met andere partijen 
geïntensiveerd.

 Met het speerpunt Human Capital zorgen we voor een betere afstemming tussen 
arbeidsmarkt en onderwijs, en kunnen we de vraag en aanbod van werkgelegenheid 
beter op elkaar aansluiten. Hierdoor kunnen we meer werkgelegenheid creëren en 
inwoners voorzien van een baan.

 Om goede afspraken te maken over de vraag en aanbod van werklocaties, waarbij we 
ook kijken naar herstructureringsopgaven, leegstand, duurzaamheid en circulariteit 
stellen we gezamenlijk het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) op en blijven we 
dit monitoren.

Circulaire 
regio

 Door onze krachten te bundelen en deel te nemen aan de Circulaire regio, wordt er 
invulling gegeven aan de ambities om een klimaatneutrale, circulaire en 
klimaatbestendige gemeente te zijn. We krijgen de kans om als duurzame gemeenten 
samen met de regio koploper te zijn op het gebied van duurzaamheid.

 Door deel te nemen aan de opgave voldoen we tevens aan de wettelijke verplichting 

 Het uitgangspunt van ons beleid is om de grote opgaven op het gebied van 
duurzaamheid samen aan te pakken. We werken met elkaar en met de Regio aan de 
transformatie naar een duurzaam Renkum, waarin er oplossingen worden uitgewerkt 
voor de energietransitie, circulair bouwen, klimaatadaptatie en circulaire economie. 
Deze vier thema’s worden goed geborgd in de vier speerpunten van de opgave en 
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om samen te werken aan de Regionale Energiestrategie (RES).
 Daarnaast levert het ons inkoopvoordelen op, bijvoorbeeld door onze groene stroom 

gezamenlijk in te kopen.
 Gezien de beperkte personele capaciteit van onze gemeente op het gebied van 

duurzaamheid, is het voordelig om gebruik te maken van de kennisdeling in de 
context van de vier speerpunten. Vanzelfsprekend hebben we in regionaal verband 
meer slagkracht dan als individuele gemeente.

sluiten nauw aan bij aan onze eigen beleidsdoelen.
 Het is echter niet zo wanneer deze acties in de regio worden georganiseerd, we lokaal 

niets meer hoeven doen aan de genoemde thema’s. Ook lokaal blijft inzet nodig. 
Daarnaast is het zo dat we al aan diverse acties meedoen, met als enkele voorbeelden 
de regionale energie strategie, inkoop van groene stroom, circulair 
opdrachtgeverschap in de GWW-sector en het gezamenlijk monitoren van de 
energietransitie.

 Door deel te nemen aan de opgaven kunnen we de volgende beleidsdoelen realiseren: 
Renkum klimaatneutraal in 2040, Renkum klimaatbestendig in 2050 en Renkum 
circulair in 2050.

Ontspann
en regio

 We hebben als gemeente niet de (financiële) middelen, capaciteit en ruimte om de 
gewenste groei in balans te brengen met onze leefkwaliteit en een gezonde 
leefomgeving te behouden en/of creëren. Hiervoor is een goede samenwerking met de 
regiogemeenten en Provincie noodzakelijk. 

 De afstemming op het gebied van duurzaam toerisme, cultuur en het groen-blauwe 
raamwerk vergt een regionale aanpak. Maar ook om onze kernen krachtig en leefbaar 
te houden is regionale afstemming noodzakelijk: kernen en steden in de regio moeten 
elkaar vooral aanvullen en niet concurrerend zijn met elkaar.

 De speerpunten die benoemd zijn in de opgave zijn niet op lokaal niveau op te pakken. 
Als gemeente zullen we zeker profiteren van deze speerpunten en acties. Daarbij is 
het van groot belang om een goede afstemming te hebben tussen de verschillende 
opgaven. Niet alleen dragen een aantal speerpunten van andere opgaven bij aan onze 
doelstellingen op het gebied van leefkwaliteit, natuur en landschap, cultuur en 
recreatie en toerisme, maar hebben speerpunten ook invloed op elkaar. Denk hierbij 
aan speerpunten in de Productieve regio – human capital, ondernemerschap in het 
MKB – maar ook de bereikbaarheid van onze regio/ gemeente en onze 
duurzaamheidsopgaven.

 Binnen Renkum streven we naar economische groei en groei van werkgelegenheid. 
We willen een gezond ondernemersklimaat en een aantrekkelijke gemeente zijn en 
blijven voor ondernemers en inwoners. Daarbij horen ook kwalitatief goede 
werklocaties en vitale winkelcentra. We willen voldoende (passende) werkgelegenheid 
voor onze inwoners en een goed voorzieningenniveau in onze gemeente, waardoor de 
leefbaarheid in de dorpen wordt versterkt. Daarbij zetten we in op een intensievere 
samenwerking met het bedrijfsleven, willen we structuren versterken en leggen we 
koppelingen met andere beleidsterreinen. We willen tevens een aantrekkelijke 
gemeente zijn voor recreanten en toeristen, en maken hierbij gebruik van het feit dat 
we – behalve een groene gemeente – onder andere een Airborne-gemeente en 
kunstenaarsgemeente zijn. We willen dat bezoekers langer in onze gemeente blijven 
en bezoekers in de regio ook een bezoek brengen aan onze gemeente. Om dat te 
kunnen bereiken moeten we nauw samen werken met de regiogemeenten en de 
recreatieve sector in de regio. Daarbij willen we dat groei in balans moet blijven met 
het natuurlijke en landschappelijke karakter van onze gemeente. Alle speerpunten van 
de Ontspannen regio sluiten aan bij onze doelstellingen.

 We hebben het voordeel om onderdeel uit te maken van twee verschillende 
toeristische regio’s: de Veluwe en de regio Arnhem-Nijmegen. Op de Veluwe werken 
we al jaren met alle Veluwegemeenten en andere partners nauw samen aan duurzaam 
toerisme, en dit biedt onze gemeente en onze inwoners veel voordelen en 
mogelijkheden. Zo hebben we een gezamenlijke visie ontwikkeld en werken we 
bijvoorbeeld aan eenduidige routestructuren, ontwikkeling van belevingsgebieden en 
recreatiezonering. Door deze samenwerking kunnen we onder andere beter op elkaar 
aansluiten, hebben we meer ingangen en financiële mogelijkheden en krijgen we meer 
gerealiseerd. We zien daarom ook veel potentie in de samenwerking met de 
regiogemeenten binnen de Ontspannen regio. Onze gemeente vormt, samen met de 
andere Veluwezoomgemeenten, de overgang tussen de Veluwe naar Groene 
Metropoolregio. Deels hebben beide gebieden te maken met dezelfde uitdagingen, 
waaronder een goede balans tussen recreatie en toerisme en natuur en landschap. 
Het is dus ook van belang om niet alleen onderling een goede afstemming te hebben, 
maar beide gebieden ook beter op elkaar te laten aansluiten. Hiermee worden de 
mogelijkheden vergroot om bezoekers langer binnen de regio te houden en beter over 
de regio (en seizoenen) te spreiden. Als gemeente vormen we daarin een belangrijke 
schakel en profiteren we ook van de ontwikkelingen binnen de regio Arnhem-
Nijmegen.

 De kernen Oosterbeek en Renkum kampen in meer of mindere mate met toenemende 
leegstand. Voor beide kernen is het van belang om een aantrekkelijk centrum, met 
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diversiteit in aanbod, te creëren, dat dient als ontmoetingsplek met voldoende 
voorzieningen voor onze inwoners. Om dit, samen met onze ondernemers en andere 
(lokale) partijen, te kunnen realiseren, hebben we hulp nodig. Door binnen de regio 
samen te werken, delen we kennis en vergroten we onze financiële mogelijkheden.

 Met name in de kunst, cultuur en erfgoed sector is het bundelen van middelen en 
krachten, nieuwe vormen uitproberen, en van elkaar leren van belang. Gedeelde 
verhaallijnen zoals Gelderse Arcadië gebruiken we nu al om de samenwerking tussen 
culturele partijen en partijen buiten de culturele sectoren te verbinden. Met regionale 
samenwerkingen wordt het nog makkelijker om de nadruk te leggen op het verbeteren 
van de sociale cohesie en het inzetten cultureel ondernemerschap. Het is niet alleen 
kunst (maken) en erfgoed aanbieden, maar ook een publiek vinden dat bereid is om 
hiervoor een reële prijs te betalen. Daarin is de koppeling met recreatie en toerisme 
belangrijk, en stimuleren we de harmonisatie en promotie van onze culturele agenda 
regionaal.

Groene 
groeiregio

 Speerpunt wonen in balans: versnellen van de woningbouw. Dit speerpunt richt zich op 
het inlopen van het woningbouwtekort naar 2 procent door de realisatie van 35.000 
woningen op de korte termijn (tot 2025/ 2030) en het regionaal organiseren van een 
stabiele en continue woningbouwproductie. Hierbij wordt invulling en uitvoering 
gegeven aan de afspraken uit de Woondeal die de regio Arnhem-Nijmegen, de 
Provincie Gelderland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelatie in 
2020 gesloten hebben. De afspraken zijn gericht op het versnellen van de 
woningbouwproductie, het toevoegen van betaalbare en duurzame woningen, het 
natuur inclusief en klimaat adaptief bouwen en het zorgen voor toekomstbestendige 
en gedifferentieerde wijken voor alle doelgroepen. Dit speerpunt bevat opgaven waar 
we als Renkum wat mee moeten. Regionale samenwerking en beleidsontwikkeling op 
onderdelen is echt noodzakelijk om woningbouw te versnellen, betaalbaar te kunnen 
bouwen en te bouwen voor de juiste doelgroepen. We leveren al een bijdrage aan dit 
speerpunt via de subregionale samenwerking en afspraken zoals opgenomen in de 
Woonagenda, subregio Arnhem e.o. 2021 t/m 2023. We nemen deel aan verschillende 
tempotafels (betaalbaarheid/ versnelling woningbouwproductie/ doelgroepen). 
Hiervoor is ambtelijke capaciteit en beperkt budget voor externe expertise 
beschikbaar (inhuur procesbegeleider). Deelname aan de deze opgave levert 
meerwaarde op voor onze samenleving ten opzichte van de situatie dat we alleen 
lokaal beleid zouden maken/ de opgaven lokaal zouden oppakken.

 Speerpunt Leefomgeving: verbinden van de ruimtelijke opgaven. Dit speerpunt gaat 
over de woningbouwprogrammering op de langere termijn (vanaf 2030 en verder). Het 
omvat twee opgaven waarbij behoud en versterking van de kwaliteit van het 
landschap en de leefomgeving centraal staan. De eerste opgave richt zich op het 
opstellen van de Verstedelijkingsstrategie samen met de regio Foodvalley en het 
sluiten van het Verstedelijkingsakkoord eind 2021. De andere opgave betreft de 
integrale afweging en het verbinden van verschillende ruimteclaims die vanuit de 
opgaven Verbonden regio, Productieve regio, Circulaire regio en Ontspannen regio op 
de regio afkomen. De Groene groeiregio heeft hierin een coördinerende functie. De 
bijdrage van Renkum aan dit speerpunt zal beperkt zijn. Dit speerpunt gaat over de 
wat lagere termijn en is met name van belang voor gemeenten met grotere opgaven 
dan de onze. Uiteraard moeten we er wel voor zorgen dat onze belangen in beeld zijn 
en worden meegenomen (vooral de verstedelijkingsstrategie/ 

 Er is in de opgave veel aandacht voor versnelling van de woningbouwopgave, voor 
betaalbaarheid, voor het bouwen voor de juiste doelgroepen en voor verduurzaming 
van onze woningvoorraad. Dit zijn allen uitgangspunten van ons eigen woonbeleid.
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verstedelijkingsakkoord). Maar deelname aan dit speerpunt levert niet direct veel 
meerwaarde op voor onze samenleving.

 Speerpunt Agglomeratiekracht: vertellen van de kracht van de regio. Dit speerpunt 
richt zich op het versterken van de positionering van onze regio als ‘Groene 
Metropoolregio’ en de constructieve samenwerking met andere overheden, 
woningcorporaties, marktpartijen en maatschappelijke organisaties. Met 
agglomeratiekracht wordt bedoeld de slagkracht die de regio heeft wanneer zij de 
handen in één slaat en als één partij optrekt richting deze partners. Dit vraagt om een 
sterk samenspel tussen de Groene groeiregio en de regiogemeenten. Deze opgave 
voorziet in effectieve en transparante communicatie en informatievoorziening voor 
een actieve betrokkenheid van de achttien gemeenten, een goede samenwerking met 
de partners en een sterke lobby. De bijdrage van Renkum aan dit speerpunt zal 
beperkt zijn. Deelname aan dit speerpunt levert niet direct veel meerwaarde op voor 
onze samenleving.
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