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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 en
waar de 18 colleges ervoor gekozen hebben
om de regionale samenwerking te versterken.

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

Tweede radenbijeenkomst over de toekomst van de regionale
samenwerking
Op maandag 2 december is de tweede radenbijeenkomst voor de gemeenteraden in
de Regio Arnhem Nijmegen over de toekomst van onze samenwerking. Alle raadsleden
van de 18 regiogemeenten kunnen dan richting geven aan en grip krijgen op de
vernieuwing van de samenwerking. Er wordt besproken welke ideeën er ontstaan en
de dilemma’s die daarbij naar voren komen.

LEES MEER→

Terugblik op BT-event 31 oktober

Het jaarlijks BT-Event streek neer op het IPKW-terrein
in Arnhem. Een goede keuze! Vorig jaar werd de regio
Arnhem Nijmegen immers tijdens dit evenement nog
uitgeroepen tot "Beste circulaire regio van Nederland".
Dit jaar werd het bedrijvenpark IPKW de grote winnaar
van de Circular Economy Award 2019.
Ruim 250 deskundigen uit het hele land namen deel aan deze studiedag waar het
onderwerp duurzame werklocaties breed werd belicht. De nieuwste ontwikkelingen op
het gebied van o.a. energietransitie passeerden de revue evenals voorbeelden van
innovaties en projecten. Vanwege de complexiteit van de materie werd het thema
energietransitie zoveel mogelijk ruimtelijk ingestoken. Energie een economie op zich en
het gaat daarbij om interacties die op verschillende ruimtelijke schaalniveaus neerslaan.
Wethouder Jan van Dellen opende de dag. Daarna kreeg Ferdi Licher, de directeur
Bouwen en Energie van het Ministerie BZK het woord. Hij ging in op wat de regio's van
het Rijk op het gebied van in de energietransitie van de gebouwde omgeving kunnen
verwachten. Opvallend in zijn verhaal was dat er richting bedrijven en -terreinen
eigenlijk op dit gebied (nog) weinig rijksbeleid is.
Ruud Sondag, CEO Eneco Groep, riep op tot goed en innovatief ondernemerschap en om
met goede businesscases te komen. Hij schetste daarbij hoe zijn bedrijf op dit gebied
opereert.
Daarna hadden de aanwezigen een moeilijke keuze te maken. Tijdens een twintigtal
deelsessies werden namelijk voorbeeldprojecten vanuit diverse perspectieven (o.a.
financieel, technisch, procesmatig) belicht. Daaruit viel veel te leren!
Kortom: een geslaagd evenement waarvan de regio Arnhem Nijmegen gastheer mocht
zijn.

Impressies van het BT Event in Arnhem, IPKW.

Petitie A12 goed ontvangen door Remco
Dijkstra
Op dinsdag 19 november gingen bestuurders en
ondernemers van de regio Arnhem Nijmegen, regio
Achterhoek, VNO-NCW Midden en een transportbedrijf
naar Den Haag om aandacht te vragen voor de
dagelijkse files op de A12.

De bereikbaarheid en de leefbaarheid in deze regio’s staan behoorlijk onder druk.
Daarom boden beide regio’s gezamenlijk een petitie aan om steun te vragen aan de
Vaste Kamercommissie voor de bereikbaarheidsaanpak A12. Onder grote belangstelling
van zeven commissieleden werd het bord met toelichting in ontvangst genomen.Tweede
Kamerlid Remco Dijkstra was oprecht geïnteresseerd in de boodschap om samen de A12
bereikbaar te houden.

LEES MEER→

RES Arnhem Nijmegen is op stoom

De eerste vier ruimteateliers, het eerste warmteatelier (zie artikel) en het eerste
bestuurlijke intermezzo, liggen alweer achter ons en hebben laten zien dat deze
werkvormen goed werken in de RES. De 1e ruimteateliers hebben bouwstenen opgeleverd
die toepasbaar zijn in de verschillende landschapstypen die onze regio zo bijzonder
maken. Binnenkort gaan we in thema-ateliers zoals landbouw, natuur, et cetera.
ophalen wat voor deze thema’s van belang is.
In het bestuurlijk intermezzo hebben de bestuurders RO en Duurzaamheid de eerste
resultaten van de ruimteateliers toegelicht gekregen. Het intermezzo eindigde met een
oproep van de jongeren van de Klimaat en Energie Koepel (KEK) om vooral aan de slag te
gaan. Deze en andere jongerenorganisaties hebben we benaderd om mee te doen in de
RES Arnhem Nijmegen om een eigen visie te ontwikkelen. We maken gebruik van de
diensten van de participatiecoalitie, een landelijk ondersteuningsprogramma voor
bewonersparticipatie. Daarnaast hebben we lokale organisaties benaderd om een
‘inwonersbelangentafel’ te formeren en mee te denken in de RES AN. Voor vragen over
participatie kun je contact opnemen met Karin Komdeur, k.komdeur@regioan.nl.

Wijk van de Toekomst gaat op expeditie
Het programma Wijk van de Toekomst organiseert,
samen met de lokale gemeente en de regio, een aantal
regionale bijeenkomsten over aardgasvrije en
toekomstbestendige wijken. De bijeenkomst in de regio
Arnhem Nijmegen is geagendeerd op 27 november, in
Berg en Dal.

LEES MEER→

Duizenden betaalbare woningen nodig
In de steden Arnhem en Nijmegen is dringend behoefte
aan betaalbare woningen. Er zijn vooral weinig
alternatieven zijn voor huishoudens die zijn
aangewezen op betaalbare woningen, met name door
fors gestegen woningprijzen. Hierdoor groeit de
behoefte aan sociale huurwoningen nog meer. Dat
blijkt uit het Woningmarktonderzoek 2019, dat in
opdracht van de Regio Arnhem Nijmegen werd
uitgevoerd.

LEES OVER HET WONINGMARKTONDERZOEK→

Meepraten over het Actieplan Wonen

Provincie Gelderland werkt aan een Actieplan Wonen ter versnelling van de bouwopgave.
Graag nodigt de Provincie u uit om hierin actief deel te nemen om te komen tot
kansrijke maatregelen die versnelling van de woningbouw teweeg brengen.
In het Actieplan Wonen staan drie thema’s centraal:




Versnellen van de bouwproductie
Meer betaalbare woningen
Meer flexibele woonvormen

"In deze bijeenkomst willen we met u de diepte in op deze drie thema’s en met elkaar te
sparren over concrete oplossingen voor deze drie thema’s in Gelderland. Ook wanneer u
concrete locaties voor ogen hebt, die veel kunnen bijdragen aan deze drie thema’s,
horen we dat graag!"
Tijd: Vrijdag 29 november 2019 aanvang 13.00 uur, start met broodje. Om 16.30 uur
sluiten we af met een drankje.
Locatie centrale: Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem.
Voor wie: Gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars en andere geïnteresseerden die
in de praktijk werkzaam zijn in de woningbouw.

AANMELDEN→

Waterstofauto's in de regio

Minimaal 90 waterstofauto’s die in Arnhem en
omgeving rijden - dat is het doel waar Kiemt de
komende tijd aan werkt met H2-Drive. Het project
start op 12 november en daarvoor zijn
belangstellenden van harte uitgenodigd. Reserveer
daarom 12 december vanaf 15.00 uur alvast in je
agenda.
Deze middag vertelt Kiem alles over het project H2-Drive en is het mogelijk de Hyundai
Nexo en de Toyota Mirai te bekijken. Meer informatie over het programma volgt
binnenkort.
(Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Arturbraun)

AANMELDEN→

Korting op verhuurderheffing ook voor de
Regio Arnhem Nijmegen

Het PFO Wonen heeft, met een brief namens de 18
gemeenten, bij de Kamercommissie BiZa aandacht
gevraagd voor de voorgestelde verdelingssystematiek
van de korting op de verhuurdersheffing voor
woningcorporaties.

LEES MEER→

#Lifeport

Via #Lifeport worden verhalen gedeeld die deze regio een gezicht geven. Verhalen over
een langer, beter en gezonder leven voor de mens. Innovaties met een human touch.
Food, Health en Energy liggen aan de basis, Hightech is wat de innovaties mogelijk
maakt.
Op het event The Economic Board x INNOVATE op 3 oktober lanceerde The Economic
Board-directeur Sigrid Helbig #Lifeport, de gezamenlijke noemer, waarin iedereen de
regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen kan herkennen en kan vinden. Via de hashtag
#Lifeport worden de verhalen gedeeld.
Deelt u ook uw verhaal?

LEES MEER→

Oplossing voor een vol stroomnet

In september verscheen de folder Trolley 2.0:Van remmende voorsprong naar
vliegwieleffectfolder. Er wordt ingegaan op de betekenis van de trolley in relatie tot het
verduurzamen van mobiliteit en vooral ook wat het nut is van het trolleynet (meer dan
alleen voor de trolley).
Dit laatste wordt steeds actueler omdat het stroomnet nu echt vol is (krantenartikel).

LEES FOLDER→

Naar een duurzame bereikbare regio? Bekijk
de inspiratiefilm van SLIM

Wat zijn de ambities van het nieuwe programma?
Harriët Tiemens, voorzitter Portefeuillehoudersoverleg
Mobiliteit en wethouder gemeente Nijmegen vertelt er
je alles over in deze inspiratiefilm. Johan Leferink,
regisseur Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid geeft
een toelichting op de inhoud van het programma met
de 6 werksporen.

BEKIJK DE FILM→

Academisch kwartiertje gaat voor Spitsbreker
van het Jaar
Het academisch kwartiertje, de maatregel waarbij de
onderwijsinstellingen op campus Heijendaal in
Nijmegen hun colleges een kwartier eerder of later
laten beginnen, is in de race voor de titel Spitsbreker
van het Jaar. Dat maakte Carlo Buise, manager
mobiliteit van de Radboud Universiteit, bekend in de
radio-uitzending van Spitsbrekers op BNR.

LEES MEER→

Ambtelijke sessie Warmte (RES)

Woensdag 6 november vond de ambtelijke sessie
Warmte plaats. Het eerste deel van de ochtend stond
in het teken van het interactief informeren en
kennisdelen over de Regionale Structuur Warmte (RSW)
en de samenhang met de lokale Transitievisies Warmte
en Wijk Uitvoeringsplannen. Het tweede deel van de
sessie stond in het teken van informeren over de stand
van zaken van het provinciaal warmteonderzoek.
In 4 stappen wordt komende maanden toegewerkt naar de RSW in het concept-bod RES.
Na validatie van alle beschikbare informatie (stap 1) rond vraag en aanbod van warmte
(inclusief infrastructuur) worden twee beoordelingssessies met betrokken stakeholders
georganiseerd. Tijdens de beoordelingssessie op 12 december worden de eerste
resultaten van allocatie van bovenlokale warmtebronnen (stap 2) besproken. Op 6
februari 2020 ligt vervolgens de concept Regionale Structuur Warmte in de tweede
beoordelingssessie op tafel (stap 3). Op basis daarvan wordt de concept-RSW voor het
concept-bod RES (stap 4) uitgewerkt.

Noteert u deze data?







29 november: Meepraten over Actieplan Wonen bij Huis der Provincie. Lees
meer.
2 december: tweede Radenbijeenkomst Versterkingsproces. Lees meer.
4 december: RegioOverleg(t) in Beuningen. Meer informatie komt op de
kalender.
12 december: start H2-Drive. Lees meer.
20 januari 2020: derde Radenbijeenkomst Versterking.
Het vergaderschema 2020 is bekend. Deze data zijn opgenomen in de
kalender op de website. Gemeente Heumen is op 11 maart 2020 onze
gastheer.

We lazen voor u

De gemeente Lingewaard heeft één van de drie beste
Nederlandse economische ambtenaren in huis.
Etienne Vermeulen is namelijk één van de drie
genomineerden bij de verkiezing van de Beste
Economisch Ambtenaar 2019.
"Etienne is écht een verbinder tussen de wereld van de lokale overheid en het
bedrijfsleven. Hij spreekt beide talen en weet zich in beide werelden goed te bewegen.
Hij denkt niet in problemen maar in oplossingen. In ondernemend Lingewaard zien de
ondernemers hem dan ook graag komen".
De winnaar wordt op 21 november a.s. in Utrecht tijdens de Nationale Dag van
Economische Zaken bekend gemaakt.

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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