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Reactie op Concept-Regionale agenda 2022

Beste bestuursleden,
Op 14 april heeft u ons de Concept-Regionale 2022 en actualisatie Regionale agenda 2021 ter consultatie toegestuurd. In de begeleidende brief vraagt u ons of we ons herkennen in de (uitwerking
van de) ambities en bijbehorende acties in de Regionale agenda, en welke we eventueel missen.
Reactie op de Concept-Regionale agenda 2022
We hebben de Concept-Regionale agenda met belangstelling gelezen en we willen de regio complimenteren voor hetgeen is gerealiseerd in de korte tijd sinds de start van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. We herkennen ons goed in de uitgewerkte regionale opgaven. Toch mag het
wat ons betreft nog een slag concreter. We zien de Regionale agenda voor het komende jaar dan
ook als een begin. We willen dan ook graag de ambitie uitspreken dat de Regionale agenda voor
2023 en verder concreter vorm wordt gegeven, zodat duidelijker over het voetlicht komt dat samenwerken in de regio toegevoegde waarde heeft. Ook willen we dat wordt bezien of het voor
2022 mogelijk is dat de kosten van de regionale opgaven worden verlaagd om zodoende de haalbaarheid van deelname te vergroten.
De regionale opgaven sluiten in grote lijnen goed aan bij onze eigen ambities en beleidsdoelen, en
zijn zodoende van meerwaarde voor onze gemeente. Wel willen we meegeven dat de regionale
opgaven vooral gericht moeten zijn op die ambities/ doelen die we als individuele gemeente niet
zelf kunnen realiseren. In onderstaand overzicht hebben we onze reactie op de Regionale agenda
per opgave opgesomd.
Regionale
opgave

Wat vinden we van de ambities van de opgaven
en bijbehorende speerpunten/ acties?

Wat ontbreekt er volgens ons in de Regionale
agenda en de opgave?

Verbonden
regio

▪ We staan positief tegenover de ambitie van het
speerpunt gebiedsgerichte corridoraanpak. De
genoemde aanpak is niet sectoraal – alleen auto, openbaar vervoer of fiets. Er wordt integraal
gekeken naar bereikbaarheid over de gemeentegrenzen heen. Op dit moment is relevant voor
ons: de A12-corridor, voor betere verbindingen
met de Randstad en het Ruhrgebied. Ook het

▪ Bij het speerpunt mobiliteitshubs en knooppunten missen we plannen voor hubs in onze gemeente. Er zijn wel ideeën voor Toeristische Opstappunten, maar deze zijn nog
niet concreet genoeg.
▪ Bij het speerpunt gedragsaanpak duurzame
mobiliteit missen we dat deze ook uitgerold
wordt in Renkum. Omdat de aanpak vooral
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Wat vinden we van de ambities van de opgaven
en bijbehorende speerpunten/ acties?

▪

▪

Productieve
regio

▪

▪

▪

▪

Circulaire
regio

▪

Wat ontbreekt er volgens ons in de Regionale
agenda en de opgave?

regionaal ontwikkelen van een verkeersmodel
meelift met grote projecten (zoals bijvoorheeft voordelen boven een individuele aanpak.
beeld de aanpak van de Waalbrug in NijmeVoor het opwaarderen en aanbesteden van
gen), zijn er op dit moment te weinig aanopenbaar vervoer is het goed om samen te
knopingspunten voor Renkum.
werken.
We staan positief tegenover de ambitie van het
speerpunt regionaal snelfietsnetwerk, bijvoorbeeld wat betreft regionale verbindingen zoals
de snelfietsroute Arnhem-Wageningen maar ook
de verkenningen van verbindingen over de Neder-Rijn met Arnhem-zuid (Westflankroute Nijmegen-Elst-Arnhem) en een snelfietsroute tussen Oosterbeek-Arnhem-Velp en Westervoort.
Het speerpunt mobiliteitshubs en knooppunten
is direct relevant voor ons vanwege de spooronderdoorgang in Wolfheze. Ter verbetering van
de bereikbaarheid van de regio wordt ingezet op
het versterken van de internationale verbindingen (ICE), de verbinding met de Randstad, stationsverbeteringen en – voor Renkum van belang – de bediening en toegankelijkheid van onze stations. Juist in relatie tot de spoorwegonderdoorgang in Wolfheze en er meer gerichtheid
mag zijn op de bestaanszekerheid, ook op langere termijn, van het regionaal spoorvervoer
ook aan de noordwestzijde van de regio.
De doelstelling die wordt geformuleerd voor
▪ Bepaalde onderwerpen die onder de produc2026 – waaronder: het MKB dat de crisis te botieve regio hadden kunnen vallen of een
ven is en passend werk voor iedereen – toont
grote samenhang hebben met de productieveel ambitie.
ve regio, zijn ondergebracht bij andere opWe sluiten ons aan bij de ambitie om bedrijviggaven en worden vanuit die opgaven opgeheid te behouden (en kwalitatief te verbeteren)
pakt. Denk aan energie en duurzaamheid,
en nieuwe bedrijvigheid aan te trekken die van
detailhandel centra en vrijetijdseconomie.
toegevoegde waarde is voor onze regio en bijDat betekent dat er voldoende aandacht
draagt aan onze doelstellingen.
moet zijn voor de verbanden tussen de verHet is van belang om een betere aansluiting
schillende opgaven.
tussen onderwijs en arbeidsmarkt te creëren,
▪ Bij het speerpunt human capital is het bijwaardoor we een goede afstemming krijgen
voorbeeld goed om een duidelijk verband te
tussen de vraag en het aanbod van werkgeleleggen met recreatie en toerisme. In deze
genheid.
sector (vooral de horeca) is veel behoefte
Wat betreft het speerpunt toekomstbestendige
aan geschikte arbeidskrachten. The Econowerklocaties is het noodzakelijk om als regio
mic Board richt zich met name op de sectogoede afspraken te maken over vraag en aanren Health, Hightech & Energy en Food.
bod van werklocaties. Dat doen we al in de con- ▪ Bij het speerpunt versterking van duurzame
text van het Regionaal Programma Werklocalogistiek wordt sterk ingezet op de kansen
ties, waarbij we ook kijken naar herstructuredie logistiek brengt en de verduurzaming
ringsopgaven, leegstand, duurzaamheid en cirvan deze sector, maar niet op de gevolgen
culariteit.
van deze sector binnen de regio. Dit is deels
wel meegenomen in de andere opgaven,
maar het vraagt aandacht om de verbanden
goed in de gaten te houden. Denk hierbij
aan verkeer, milieu, huisvesting arbeidsmigranten etc.
De regionale ambities op het gebied van circu▪ De kanttekening die we willen meegeven
laire bouw, circulaire economie, water en kliheeft betrekking op het speerpunt water en
maat-adaptatie en de transitie naar duurzame
klimaatadaptatie. Het thema klimaatadaptaenergie, sluiten aan bij onze lokale ambities en
tie wordt in Renkum vooral regionaal vorm-
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Gemeente Renkum
Regionale
opgave

Wat vinden we van de ambities van de opgaven
en bijbehorende speerpunten/ acties?
liggen in het verlengde van waar we lokaal voor
staan. We verwachten dat de beoogde acties
ons als duurzame gemeente in de regio veel
meerwaarde op zullen leveren.

Wat ontbreekt er volgens ons in de Regionale
agenda en de opgave?
gegeven in samenwerking met de werkregio
Vallei en Veluwe en dus niet met de Regio
Arnhem-Nijmegen. Het zou niet goed zijn
als de genoemde activiteiten dubbel worden
georganiseerd.
▪ De Groene Metropoolregio zou op wat betreft klimaatadaptatie overigens een meerwaarde kunnen spelen rond hitteproblematiek en bosbranden, deze actielijn wordt
gemist in de opgave.
▪ Er is een grote samenhang tussen de verschillende opgaven. Voor de Ontspannen regio zijn bepaalde onderwerpen die in de andere opgaven zijn opgenomen van belang.
Denk aan duurzaamheid, arbeidsmarkt, bereikbaarheid, wonen. Dat betekent dat er
voldoende aandacht moet zijn voor de verbanden tussen de verschillende opgaven.

Ontspannen ▪ We kunnen ons volledig vinden in de ambitie en
regio
speerpunten van de opgave, omdat wordt ingezet op groei die in balans is met onze leefkwaliteit, en waarbij een goede relatie wordt gelegd
tussen recreatie en toerisme, kunst, cultuur,
erfgoed en het behoud/ versterking van een
goed voorzieningenniveau. Toerisme als middel
en niet als doel dient bij te dragen aan een versterking van de leefbaarheid in onze kernen en
steden, waarbij kwaliteit boven kwantiteit staat.
▪ Met het speerpunt duurzaam toerisme willen we
vraag en aanbod op het gebied van recreatie en
toerisme beter laten aansluiten, met aandacht
voor een goede balans. Er is behoefte aan duurzaam toerisme, waarbij kwaliteit voor kwantiteit
staat: meer langdurig verblijf en meer spreiding
over de regio en de seizoenen.
▪ Wat betreft het speerpunt bruisende binnensteden en krachtige kernen kunnen we opmerken
dat leegstand in centra een landelijk fenomeen
is. Toch zijn vitale centra van belang voor de
leefbaarheid in onze kernen. Er moet een transformatie plaatsvinden van ‘place tot buy’ naar
‘place to meet/ be’. Ook in onze gemeente liggen hier grote uitdagingen waarbij we expertise
en (financiële) hulp nodig hebben.
▪ Het is zeer waardevol om een groen-blauw
raamwerk op te stellen – zoals is opgenomen in
het derde speerpunt – om naast alle andere
(ruimtelijke) opgaven te kunnen blijven monitoren hoe natuur, landschap en cultuur behouden
en versterkt kan worden.
▪ In relatie tot het speerpunt sterke culturele
infrastructuur is voor Renkum een regionale culturele infrastructuur en samenwerking van essentieel belang om middelen, innovatie en kennis te delen en lokaal in te zetten. Een sterke
regionale infrastructuur gekoppeld aan recreatie
en toerisme is een katalysator voor vernieuwing
en publieksbereik.
Groene
▪ De ambities en speerpunten van deze opgave
▪ We zijn van mening dat de ambities en
groeiregio
zijn volledig, sluiten goed aan bij ons woonbespeerpunten van deze opgave volledig zijn.
leid en helpen ons met het geven van uitvoering
van ons beleid.
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Gemeente Renkum
Intentie wat betreft deelname aan de regionale opgaven
In de aanbiedingsbrief vraagt u ons ook of de Concept-Regionale agenda 2022 uitnodigt tot intekenen op de opgaven. U wilt graag weten welke gemeenten zullen intekenen op de regionale opgaven, zodat u hier in de definitieve Regionale agenda 2022 dan op kunt anticiperen.
Vanwege de grote opgaven die op onze regio afkomen die een aanpak vereisen die boven ons als
individuele gemeente uitstijgt – oftewel de urgentie achter het besluit om de regionale samenwerking te versterken – en het gegeven dat de opgaven uit de Regionale agenda in samenhang met
elkaar moeten worden gezien om het beste resultaten te kunnen behalen, spreken we de intentie
uit om aan alle vijf de regionale opgaven deel te nemen.
We hebben echter op dit moment onvoldoende middelen in onze begroting om financieel te kunnen
bijdragen aan de regionale opgaven. Onze intentie om deel te nemen aan de opgaven is daarom
afhankelijk van het kleiner worden van het gat tussen enerzijds de gevraagde inwonerbijdrage voor
de opgaven en anderzijds onze beschikbare middelen (beschikbaar te stellen budget en capaciteit).
We willen er dan ook graag bij u op aandringen dat ofwel de ambities van de opgaven worden bijgesteld – waardoor de opgaven minder kosten – ofwel dat (verder/ meer) wordt ingezet op het
aantrekken van externe bijdragen aan en subsidies voor de opgaven – waardoor het aandeel van
de gemeenten in de kosten voor de opgaven naar beneden kan. Het inzetten op het aantrekken
van externe bijdragen heeft overigens onze voorkeur boven het inhoudelijk herijken van de opgaven. Dit laatste is minder wenselijk gelet op de uitdagingen waar we voor staan en het mogelijke
negatieve effect op het kunnen aantrekken van subsidies/ bijdragen van derden.
Hoewel we met deze brief onze intentie uitspreken om deel te nemen aan alle regionale opgaven
en nu niet op voorhand deelname aan één of meerdere opgaven uitsluiten, moeten we nog nader
bezien welke middelen we voor 2022 beschikbaar kunnen stellen voor de regionale opgaven. We
spreken daarbij de wens uit dat de bijdrage die nu van ons als gemeente gevraagd wordt bij het
aanbieden van de definitieve Regionale agenda 2022 in het najaar minder zal zijn.
Met vriendelijke groet,
DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM
de griffier,

de voorzitter,

dr. J. (Juul) Cornips

A.M.J. (Agnes) Schaap
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