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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.

Stuurgroep Versterking Regionale
Samenwerking van start

Op 17 juni jl. is de Stuurgroep van start gegaan. De
Stuurgroep bestaat uit de burgemeesters Bruls,
Marcouch en Van Riswijk en de wethouders Fleuren,
Witjes, Verstand en Derks. Burgemeester Van Riswijk is
bereid gevonden de Stuurgroep voor te zitten.
In haar eerste vergadering stond het concept Plan van Aanpak op de agenda. In dit plan
is het eindresultaat, het karakter en de fasering van het te starten versterkingsproces

vastgelegd, zijn de stakeholders in kaart gebracht en is de projectorganisatie
beschreven. Besloten is dat het eindresultaat, bestaande uit een gedeelde integrale visie
met een dynamische agenda en een slimme, efficiënte begrijpelijke structuur, in de
eerste maanden van 2020 beschikbaar moet zijn.
Nadrukkelijk is ook stilgestaan bij de rol van de Triple Helixpartners en de
gemeenteraden in het proces. Dit laatste mede na een brief van de griffiers uit de regio.
Op woensdag 19 juni is het Algemeen Bestuur door voorzitter Van Riswijk geïnformeerd
over de aanpak zoals de Stuurgroep die voorstaat. Deze aanpak kon op instemming
rekenen. Nog voor het zomerreces vinden een aantal stappen plaats. Zo wordt nu
gezocht naar een kwartiermaker en vindt er overleg plaats met de griffiers.
De Stuurgroep en de (aan te stellen) kwartiermaker mogen rekenen op de ondersteuning
van de Kopgroep gemeentesecretarissen, waarvan gemeentesecretaris Van Hout als
adviseur aanschuift bij de Stuurgroep, en een ambtelijk projectgroep gevormd door
regionale ambtenaren.
De regiosecretaris vervult de rol van secretaris van de Stuurgroep (06-46737374).

BEKIJK PRESENTATIE →

Terugblik Algemeen Bestuur van 19 juni

Te gast van de gemeente Montferland vergaderen het
Algemeen Bestuur in Kasteel Huis Bergh. In de
historische ambiance van de Habsburgerzaal heeft het
Algemeen Bestuur de jaarrekening 2018 en de
begroting 2020 vastgesteld. De ontvangen zienswijzen
van de gemeenten gaven geen aanleiding tot
gewijzigde vaststelling van beide documenten. Over
beide andere agendapunten 'Evaluatie The Economic
Board' en 'Versterking regionale samenwerking' leest u
elders in de nieuwsbrief meer.
De voorzitter geeft u in zijn vlog een terugblik op deze
vergadering.

BEKIJK DE VLOGS →

Officiële aftrap Regionale Energiestrategie

Ruim zeventig deelnemers zijn donderdag 26 juni naar de regionale startbijeenkomst van
de Regionale Energiestrategie (RES) Arnhem Nijmegen gekomen. Zij zijn allemaal op een
bepaalde manier betrokken bij de ruimtelijke ontwikkeling in de regio en/of de
regionale energietransitie. In het Green Meeting Center in Arnhem kregen zij informatie
over het proces van de RES, de huidige stand van zaken en hoe Arnhem-Nijmegen tot een
regionaal (concept)bod gaat komen. In dat bod staat de strategie waarlangs de regio kan
bijdragen aan de doelen van het Klimaatakkoord met betrekking tot opwek van
grootschalige duurzame energie en de warmtetransitie.
Onder de aanwezigen waren vertegenwoordigers van onder meer de provincie,
gemeenten, waterschappen, wijken, natuur- en milieuorganisaties, energiecoöperaties,
bedrijven, onderwijsinstellingen, LTO en terreinbeherende organisaties zoals
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Een belangrijk doel van de startbijeenkomst
was om iedereen op eenzelfde informatieniveau te krijgen. Inzicht in het proces, de
aanpak en de doelen van de RES zijn een belangrijke basis voor een goede
samenwerking. De RES is namelijk een proces van ons allemaal. Na de zomer volgt een
serie van meerdere bijeenkomsten waarbij de input vanuit de samenleving centraal staat
(hou hiervoor de website www.regioan.nl in de gaten).
Kijk voor meer info op www.regionale-energietransitie.nl of op www.regioan.nl

Welkom Peter Kerris
Provincie Gelderland heeft een nieuw college van Gedeputeerde Staten. De leden zijn
Jan Markink (VVD), Christianne van der Wal (VVD), Peter Drenth (CDA), Jan van der Meer
(GroenLinks), Peter Kerris (PvdA) en Peter van ’t Hoog (ChristenUnie).

Nieuw in dit collegeakkoord is dat de gebiedsopgaven
zijn gekoppeld aan een gedeputeerde. De
gebiedsagenda Arnhem-Nijmegen is opgenomen in de
portefeuille van Peter Kerris, waarbij Jan Markink
tweede gedeputeerde is.
Na het zomerreces maakt de heer Kerris nader kennis
met onze regio.

Besluiten van PFO Mobiliteit

De drie belangrijkste besluiten zijn:
1. Strategisch overleg MIRT (mei 2019) en agenda BO MIRT najaar 2019
2. Ambitiedocument en Position Papers Hoofdwegennet en Verkeersveiligheid en de
koers en ambitie voor Slim&Schoon Onderweg
3. Casus herhuisvestingsplannen Rijnstate
Deze opsomming is kort, de uitgebreide tekst staat op de website.

LEES DE BESLUITEN →

Evaluatie Economic Board

December 2016 heeft het bestuur van de Regio Arnhem
Nijmegen Stichting The Economic Board (TEB) verzocht
om na drie jaar een evaluatie uit te voeren. Dit
verzoek was mede ingegeven door de besluitvorming in
de gemeenteraden over het starten van deze Triple
Helix-samenwerking en de financiering ervan
(gedurende 5 jaar 2016-2020 € 1,00 per inwoner).
Door TEB is aan Twijnstra Gudde opdracht gegeven de evaluatie uit te voeren. Medio
2018 is gestart met een zelfevaluatie door de Boardleden. De tweede stap was de
externe evaluatie met stakeholders. Beide evaluatie zijn samengebracht in het rapport
"Totaalrapport Evaluatie drie jaar The Economic Board" (Twijnstra Gudde, 25 april 2019).
Dit rapport is op 25 april aangeboden aan het bestuur van de Regio Arnhem Nijmegen. In
de aanbiedingsbrief wordt ingegaan op een deel van de aanbevelingen.
Op advies van het Voorzittersoverleg heeft het Algemeen Bestuur op 19 juni in Kasteel
Huis Bergh besloten het rapport en de aanbevelingen niet inhoudelijk te bespreken maar
het evaluatierapport in handen te stellen van de Stuurgroep Versterking Regionale
Samenwerking en de conclusies en aanbevelingen te betrekken bij de versterking van de
regionale samenwerking.

Het evaluatierapport is door de regio aangeboden aan alle colleges. Het rapport vindt u
op de website van The Economic Board.

LEES MEER →

Uit het PFO Economie: de drie TOPambities

Het portefeuillehoudersoverleg Economie boog zich op 19 juni over de uitwerking van de
drie topambities. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen waarop de regio 'met stip' verder
wil groeien én excelleren. Het betreft:
1. profilering, vitale binnensteden, city marketing, vrijetijdseconomie;
2. arbeidsmarkt en werkgelegenheid;
3. circulair en duurzaam.
De portefeuillehouders hebben per thema de kansen en ontwikkelingen onder de loep
genomen. Vanuit economisch perspectief zijn er ambitieuze doelstellingen op regionale
schaal geformuleerd. Zo wordt bijvoorbeeld ingezet op een duurzame groei van 5% van
de totale werkgelegenheid in 2025. De ontwikkeling van onder andere de toeristische
sector kan hieraan bijdragen. Maar ook initiatieven op het gebied van circulaire
economie verdienen de aandacht. Daarbij kunnen gemeenten juist ook zelf een
voorbeeldrol vervullen.
Op basis van de gedachtewisseling zal de aanpak van de onderwerpen verder worden
uitgewerkt. De wens leeft om de ambities te verbinden met de regionale
investeringsagenda almede met landelijke 'deals' en initiatieven. De komende maanden
gaan we hierover nog meer horen!

BEKIJK DE VLOGS →

Democratiefestival

Op 30 en 31 augustus vindt het eerste Democratiefestival plaats in onze regio. En wel in
Veur Lent. Het is een viering van de democratie, waarbij jong en oud kan meepraten
over de toekomst van Nederland. Want Nederland is van iedereen.
Wil je samen met bekende en onbekende Nederlanders in gesprek over onderwerpen die
jou raken? Wil je samen met politici, maatschappelijke organisaties en bedrijven
nadenken over het Nederland van nu en straks?

LEES MEER →

HECTOR rijdt
In de regio Arnhem-Nijmegen gaat een huisvuilwagen
op waterstof rijden. De waterstofwagen is een
resultaat van HECTOR: een samenwerkingsproject van
7 Europese steden, waaronder de gemeente Arnhem.
SUEZ, specialist in afval- en grondstoffenmanagement,
en Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) participeren in
dit project.

LEES MEER →

PFO Duurzaamheid - een terugkoppeling

Op 19 juni heeft het PFO duurzaamheid besloten om 3 externe projectleiders in te huren
voor het maken van een actieplan dat gericht is op onze inwoners. Zij dienen bewust te
worden van de noodzaak van de energietransitie zodat zij zelf meer in beweging komen.
Daarnaast dient er een actieplan te komen voor het verduurzamen van
bedrijventerreinen op basis van praktijkervaringen. Ook moet er een actieplan komen
voor het in regionaal verband duurzaam aanbesteden of inkopen van goederen of
materialen. De actieplannen moeten zo zijn gemaakt dat het de gemeenten weinig
ambtelijke tijd en budget kost. Het belang van regionale samenwerking wordt zo
duidelijk.
Daarnaast is besloten om het vergroenen van het aardgasverbruik door de gemeentelijke
organisaties niet meer te doen door het inkopen van certificaten van buitenlandse
duurzame projecten maar door zelf groene projecten in de regio te financieren
(bijvoorbeeld door biogas productie). Deelname gebeurt op vrijwillige basis. Een plan
hiervoor wordt uitgewerkt.
Er is ook besloten om een regionale bijeenkomst te organiseren over het stimuleren van
circulair materiaal in de grond-, weg- en waterbouwsector. Arnhem en Nijmegen gaan

dit organiseren. Tot slot is besloten om een extra PFO te organiseren waar gemeenten
hun duurzame aanpak op een gedeeld thema presenteren zodat andere gemeenten
hiervan kunnen leren.

BEKIJK DE VLOGS →

Sportief in de regio | NK Wielrennen voor bedrijven

In de gemeente Montferland vond onlangs het Nederlands kampioenschap wielrennen
voor bedrijven plaats. Door wethouder Martin Som is tijdens het RegioOverleg(t) van 27
maart in De Steeg actief gelobbyd om gemeenteteams deel te laten nemen aan dit
sportieve evenement. Van het team van Arnhem ontvingen wij bovenstaande foto.

"Iedereen elke dag weer veilig thuis!"
Position paper Verkeersveiligheid gereed

Het aantal verkeersslachtoffers stijgt in onze regio,
verkeersveiligheid heeft een nieuwe impuls nodig.
Omstandigheden veranderen en vragen om nieuwe maatregelen; van tevoren initiatief
nemen om risico’s aan te pakken i.p.v. maatregelen te treffen als er een ongeluk is
gebeurd.
In het position paper Verkeersveiligheid benoemt het programma duurzame Mobiliteit &
Bereikbaarheid 9 thema’s waarmee we als regio Arnhem-Nijmegen samen aan de slag
gaan, binnen het landelijk kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Ons

uitgangspunt is dat iedereen elke dag weer veilig thuiskomt!
Dit zijn de thema’s:


Veilige infrastructuur



Heterogeniteit en homogeniteit in het verkeer



Technologische ontwikkelingen



Kwetsbare verkeersdeelnemers



Onervaren deelnemers



Rijden onder invloed



Snelheid in het verkeer



Afleiding in het verkeer



Verkeersovertreders

Benieuwd naar de uitwerking van deze thema’s? Neem contact op met Johan Leferink,
j.leferink@regioan.nl

Event The Economic Board X INNOVATE
In Arnhem – Nijmegen – Wageningen gaan verbinden, samenwerken, experimenteren en
innoveren hand in hand. Tijdens het event op 3 oktober spreken inspirerende innovators
over belangrijke oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van Food,
Health, Energy en High Tech.
Deelname aan het event The Economic Board x INNOVATE gaat op basis van een
persoonlijke uitnodiging. Geen uitnodiging ontvangen, maar wel interesse om te komen?
Stuur dan een e-mail naar event@theeconomicboard-innovate.com.

PROGRAMMA →

Noteert u deze data?


30 en 31 augustus: Democratie Festival, Veur Lent bij Nijmegen. Lees meer.



2 oktober: RegioOverleg(t). Op de webkalender verschijnt meer informatie.



3 oktober: Event The Economic Board X INNOVATE. Lees meer.



7 - 10 oktober: European Week of Regions and Cities, Brussel. Neem contact
op met Bureau Brussel (geert.ritsema@arnhemnijmegen.eu)



20 november: extra PFO Duurzaamheid.

We lazen voor u:

"Het huidige beleid maakt de ongelijkheid tussen
regio’s groter. Het centrum groeit, de periferie blijft
achter. Misschien moet er toch weer gerichter
regiobeleid worden gevoerd." Journalist en econoom
Matthijs Bouman bespreekt en interpreteert het PBL
onderzoek naar de economische samenhang tussen de
regio's.
Lees meer.

En we lazen vorige week 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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