Colleges gaan akkoord met nieuwe samenwerking regio Arnhem-Nijmegen
Afgelopen dinsdag 6 oktober hebben 18 colleges ja gezegd tegen de versterkte samenwerking
van de regio Arnhem-Nijmegen. Nu is het woord aan 18 gemeenteraden: als zij ook akkoord
gaan, start op 1 januari 2021 de nieuwe samenwerking onder de naam Groene Metropoolregio.
De colleges van 18 gemeenten (Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven,
Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden,
Rozendaal, Westervoort, Wijchen, Zevenaar) zijn dinsdag akkoord gegaan met een nieuwe visie, een
gemeenschappelijk regeling en de contouren van een regionale agenda.
Opgaven en slagkracht
Als ook de gemeenteraden akkoord gaan, wordt er vanaf 1 januari samengewerkt aan de hand van vijf
grote opgaven. Het werken aan deze opgaven gebeurt in opgaveteams samengesteld uit ambtenaren
uit de 18 organisaties. Een nieuw regiobureau coördineert en faciliteert de werkzaamheden.
Door de handen ineen te slaan wordt de slagkracht vergroot en kan er veel beter resultaat geboekt
worden, zo is het idee. Voor de samenwerking is een nieuwe visie op de regio ontwikkeld onder de
naam Groene Metropoolregio. Hierin wordt vooral ingestoken op wat groei in balans genoemd wordt:
groei met behoud van de ontspannen leefkwaliteit.
Profilering
Naast een grotere slagkracht is transparantie en een democratische legitimering van de
samenwerking een belangrijke doelstelling van de versterkte regio. Er wordt geen nieuwe
bestuurslaag gecreëerd, het werken aan de opgaven blijft een collegeverantwoordelijkheid en
gemeenteraden kunnen besluiten over deelname aan een opgave.
Met de versterkte samenwerking kan ook veel beter positie genomen worden richting Brussel en Den
Haag. Positionering, profilering en lobby gaat dan ook nadrukkelijk een plek krijgen in het nieuw op te
richten bureau..
Opgaven
De opgaven worden op dit moment nog uitgewerkt tot een regionale agenda. Dit gebeurt onder leiding
van bestuurlijke trekkers. De opgaven met de bestuurlijke trekkers zijn: Verbonden regio: Harriet
Tiemens (Nijmegen), Circulaire regio: Titus Burgers (Wijchen); Ontspannen regio: Agnes Schaap
(Renkum); Productieve regio: Jan van Dellen (Arnhem); Groene groeiregio: Carol van Eert (Rheden).
De regionale agenda wordt in november - samen met de visie en de gemeenschappelijke regeling aangeboden aan de 18 gemeenteraden.

Meer weten over de versterkte regio? Kijk op www.regioan.nl of mail naar info@regioan.nl. Als je op
de hoogte gehouden wilt worden, kun je je ook op de nieuwsbrief abonneren: ga daarvoor naar
https://www.regioan.nl/nieuwsbrief/

