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Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief berichten we over actuele
zaken in de regionale samenwerking tussen 18
gemeenten. De regio waar het goed wonen,
goed ondernemen, goed recreëren en
vooral goed leven is. Waar we samen werken
aan een 'Gezonde Groei' van onze regio.

De Nieuwsbrief Regio Arnhem Nijmegen ontvangt iedereen die werkt in of voor de regio.
Raadsleden ontvangen de nieuwsbrief ook via de lokale griffie.

RegioReis 2019

Op 8, 9 en 10 mei heeft de Regio Arnhem Nijmegen een
bezoek gebracht aan Aarhus en het eiland Samsø in
Denemarken. Deze reis stond volledig in het teken van de
verregaande duurzaamheidsambities van Aarhus en Samsø.
Het reisverslag is binnenkort op de website na te lezen.
Nicole Olland deelt haar indrukken nu al met ons.
"Zeer inspirerend vond ik het mooie eiland Samsø dat voor 100% draait op eigen
duurzame energie. En nòg inspirerender is de wijze waarop dit tot stand is gekomen.
Niet lang geleden had het eiland te maken met grote zorgen over vergrijzing,
ontgroening en een slechte economische positie. Vanuit dit urgentiebesef hebben de
eilanders samen een toekomstplan gemaakt waarin de verduurzaming van het eiland
centraal staat. Sleutelwoord daarin is het collectieve eigendom van de windmolens en
zonnepanelen. Nu, ruim 10 jaar later, staat het eiland er in meerdere opzichten goed
voor!"
"Ook de Regio Arnhem Nijmegen is aan de slag met de verduurzaming van de regio. De
voorbereidingen voor het opstellen van een gezamenlijk toekomstplan, in de vorm van

een Regionale Energie Strategie (RES), worden nu getroffen. Later dit jaar zal het eerste
besluitvormingsstuk aan de Raden worden voorgelegd."

Regionale Energie Strategie

Op 17, 18 april en 7 mei jl. hebben drie
informatieavonden plaatsgevonden over de Regionale
Energie Strategie (RES) voor de Regio Arnhem
Nijmegen.
Doel van de informatieavonden was om de raadsleden nader te informeren over het
proces dat in de regio is opgestart én om samen in gesprek te gaan over de opzet en
inhoud van de RES, het proces en tijdpad dat hieraan is gekoppeld. Tijdens deze
bijeenkomsten is veel gesproken over de opgave en het tijdpad van de RES.

LEES MEER →

Brede steun voor versterking regionale samenwerking

Op dinsdag 16 april jl. hebben alle 18 colleges in de regio hun steun uitgesproken voor
versterking van de samenwerking in de Regio Arnhem Nijmegen.
Op tafel lag een discussienotitie 'Samen steviger en sterker ' (april 2019) en een voorstel
van de Kring van gemeentesecretarissen, zoals dit onlangs besproken is in het Algemeen
Bestuur op 27 maart in De Steeg. Doelstelling is om in samenwerking met de 18
regiogemeenten en de betrokken Triple Helix partners te komen tot een versterking van
de samenwerking. Besloten is om een gezamenlijk proces te starten om te komen tot
een gedeelde langetermijnvisie met de daarbij horende ambities en een passende
governancevorm. De 18 gemeenteraden zijn in diezelfde week door de eigen colleges
geïnformeerd.
Op uitdrukkelijk verzoek van de regiogemeenten nemen Arnhem en Nijmegen het
voortouw. De volgende stap is de vorming van een Stuurgroep. De samenstelling van de
Stuurgroep is inmiddels bekend en bestaat uit:


Lucien van Riswijk, burgemeester gemeente Zevenaar,



Marianne Schuurmans, burgemeester gemeente Lingewaard,



Nick Derks, wethouder gemeente Wijchen,



Sylvia Fleuren, wethouder gemeente Berg en Dal,



Jasper Verstand, wethouder gemeente Renkum,



Hubert Bruls, burgemeester gemeente Nijmegen,



Ahmed Marcouch, burgemeester gemeente Arnhem.

De 1e opdracht van de Stuurgroep is om op woensdag 19 juni in het Algemeen Bestuur
een plan van aanpak te presenteren van het versterkingsproces.

Bekijk de toelichting die gemeentesecretaris Arne van Hout geeft op het voorstel van
de Kring van Gemeentesecretarissen.

Circulaire werklocaties

Op 24 april jl is wethouder Carla Koers samen met een
delegatie uit de regio AN naar de bijeenkomst van BT
geweest in Amsterdam: BT verdiepingsbijeenkomst
circulaire werklocaties / regio's. Het vond plaats op het
ABN hoofdkantoor op de Zuidas, in het splinternieuwe
Circl gebouw, waar de apparaten op gelijkstroom
draaien, minimale veerlichting op zonnestroom nodig
is, en de bouw en aankleding heeft plaatsgevonden
met tweede hands puien en ramen, hout, en afval.
Resultaat is de beste inspiratie.

LEES MEER →

Programma duurzame Mobiliteit & Bereikbaarheid op stoom: position
paper ‘Spoor’ gereed
Op 1 maart 2019 is Johan Leferink met het programma duurzame Mobiliteit en

Bereikbaarheid gestart om de regionale bereikbaarheidsaanpak te actualiseren en de
positionering van de regio Arnhem Nijmegen te versterken. Het eerste resultaat ligt er:
het position paper Spoor. Prioriteiten voor een kwaliteitsimpuls van spoor/knooppunten
en verbetering van internationale verbindingen. Het spoornetwerk in de regio Arnhem
Nijmegen is tenslotte de draaischijf van Oost Nederland!

LEES MEER →

Omgevingswet

Op uitnodiging van de Regio Arnhem Nijmegen zijn op
15 mei jl. een kleine 20 medewerkers van
regiogemeenten en beide waterschappen bijeen
geweest om een ochtend met elkaar in gesprek te gaan
over de Omgevingswet.
In deze eerste ontmoeting op de schaal van de regio is aandacht besteed aan het
creëren van een netwerk en het delen van informatie over het eigen gemeentelijk

proces. Aanleiding voor dit initiatief was het verzoek van het Voorzittersoverleg om te
bezien in hoeverre de gemeentelijke Omgevingsvisies kunnen bijdragen aan de gedeelde
regionale ambities. Een eerste stap daartoe is het organiseren van een ambtelijke
ontmoeting en bouwen aan een regionaal ambtelijk netwerk. De volgende stap is dan,
aldus het Voorzittersoverleg, een bestuurlijke samenkomst.
Door de deelnemers werd de bijeenkomst, waarin een Gaimed sessie een
programma onderdeel vormde, zeer gewaardeerd. Concrete afspraken zijn gemaakt over
een aantal vervolgontmoetingen.
Gemeenten zijn inmiddels druk met het ontwikkelen van een Omgevingsvisie. Rheden
ging er ook mee van start en dat leverde een inspirerende video op.

BEKIJK DE VIDEO VAN RHEDEN→

Evenementen met maatschappelijke
meerwaarde

Elke organisator van een groot of klein evenement wil
dat het iets oplevert voor stad en regio. Meer bezoek,
meer bekendheid en vooral ook maatschappelijk
rendement met een leuk nieuw actief netwerk. Dat is
waar Creatiing Legacy op inging. Want de regio heeft
meerdere mooie evenementen gekend.

LEES GAUW VERDER →

Vrachtwagenheffing
Het Rijk wil op 1 januari 2023 een vrachtwagenheffing invoeren op alle autosnelwegen.
Daarom worden er nu gesprekken gevoerd met provincies en gemeenten over de wegen
waarop substantiële uitwijk van vrachtverkeer kan plaatsvinden. Het voorstel is om deze
wegen te monitoren.
De Regio Arnhem Nijmegen stelt voor om de Pleij-route op te nemen in het
heffingenstelsel en daarnaast veel andere wegen te monitoren. Als blijkt dat er veel
uitwijk is op een bepaalde weg is, kan deze via een spoedprocedure alsnog opgenomen

worden in het heffingenstelsel.
De regionale heffingsvoorstellen worden in mei voorgelegd aan de minister I&W. De
verwachting is dat het wetsvoorstel in 2020 behandeld wordt in de Tweede Kamer.
Het regionale voorstel is op 27 maart besproken in en geaccordeerd door de PFO’s
Mobiliteit en Economie.

Spoorverbinding Amsterdam-Berlijn

Het Rijk onderzoekt hoe de spoorverbinding Amsterdam-Berlijn verbeterd kan worden.
Er zijn twee aandachtspunten:


versnelling van het huidige IC-traject via Enschede, zodat het spoor een
volwaardig en duurzaam alternatief is voor vliegverkeer.



een ICE-traject via Arnhem.

Op 10 april jl. woonden Regio Arnhem Nijmegen en de gemeenten Nijmegen en Arnhem
een workshop bij in Berlijn over deze spoorverbinding. Verder waren ministeries uit
Nederland en Duitsland aanwezig, steden Amsterdam en Berlijn, regio Twente, provincie
Overijssel, diverse Duitse steden, NS, Prorail en Rover.
De belangrijkste conclusie is dat beide routes te verbeteren zijn, maar dit vraagt in

Nederland en Duitsland forse investeringen in vooral spoorinfrastructuur. Ook in de
afstemming van dienstregelingen in beide landen is winst te behalen.
Meer informatie kunnen Johan Leferink of Suzan Hesseling geven.

The Future of Us

Tijdens de Dutch Technology Week organiseren
IPKW en Kiemt samen met de hoofdrolspelers in de
energietransitie het duurzaamheidsfestival The Future
of Us. Op 23 mei zoomen we in op de belangrijkste
thema’s in onze maatschappij op dit moment, de
energie- en klimaatuitdagingen. Met o.a. Ruud
Koornstra (Nationale Energiecommissaris), Jan Jonker
(hoogleraar Duurzaam Ondernemen van de Radboud
Universiteit Nijmegen) en Jan Douwe Kroeske
(SummerLabb).

LEES MEER →

Lees het verhaal van Overbetuwe.
Heeft u een bijzonder circulair project of een activiteit in uw gemeente? Meld het bij
info@regioan.nl zodat we daar in de volgende nieuwsbrief over kunnen berichten.
De Circular Economy Award is nu in handen van wethouder Joa Maouche van gemeente
Renkum.

Resultaten evaluatie

Drie jaar na de start van The Economic Board was het niet alleen tijd om te kijken wat
de resultaten zijn, maar ook om te evalueren. In oktober 2018 is begonnen met het
evaluatieproces, dat eind april 2019 is afgerond. Er is zowel een zelfevaluatie als een
stakeholdersevaluatie uitgevoerd, die is begeleid door onafhankelijke partij Twynstra
Gudde. Zij hebben ook het eindrapport opgeleverd.

LEES MEER →

Noteert u deze data?


23 mei: The future of us. Festival over innovaties, duurzaamheid, biomassa en
meer. Lees meer.



23 mei: Kennissymposium 'Sturen op regionale economie'. Lees meer.



16 en 23 juni: NK Wielrennen voor bedrijven, Montferland. Inschrijving voor dit
sportieve evenement kan via deze link.



19 juni: RegioOverleg(t), Montferland. Hou de agenda op de website in de
gaten voor de updates.



7 - 10 oktober: European Week of Regions and Cities, Brussel. Informatie over
het bezoek vanuit de regio volgt in het voorjaar 2019.



REGIODAG?



20 november: extra PFO Duurzaamheid.

We lazen voor u:
Welke regio’s staan aan de top als het gaat om de groei
van het bruto regionaal product en de werkgelegenheid
en wie blijven daarbij juist achter? De regio’s hebben
zelf grote invloed op het ondernemingsklimaat en
kunnen daarmee het verschil maken ten opzichte van
andere gebieden. De analyse is nu beschikbaar. Lees
het artikel van Stadszaken.

En we lazen de nieuwsbrief Brussels Lof, van onze collega's van Bureau Brussel. Deze
kunt u ook nalezen of, nog beter, u kunt u abonneren.

Contact opnemen

Persoonlijk abonneren? Doorsturen aan een geïnteresseerde? Geef uw tip door via
info@regioan.nl en wij zorgen voor de rest!
Voor meer toelichting kunt u contact opnemen met de secretaris Henk van den Berg, tel.
(026) 3773410. Of bel met Rachel Drosterij, tel. (026) 3772449, managementondersteuning & communicatie.

regioan.nl

info@regioan.nl

@regioAN

regioan

In de Regio Arnhem Nijmegen werken de volgende gemeenten samen:
Arnhem – Berg en Dal - Beuningen – Duiven – Doesburg – Druten – Heumen – Lingewaard –
Montferland – Mook en Middelaar – Nijmegen – Overbetuwe – Renkum – Rheden –
Rozendaal – Westervoort – Wijchen – Zevenaar
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