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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.

Vlogs voorzitters beschikbaar

Op 4 december 2019 was de regio te gast bij gemeente
Beuningen. Na afloop van de vergaderingen geven de
voorzitters een samenvatting van het overleg.

BEKIJK VLOGS →

Versterkingsproces

De regio is in beweging. Er worden momenteel veel activiteiten ontplooid. Zo is deze
week de terugblik op de tweede radenbijeenkomst op de site geplaatst. Wilt u het
meest recente nieuws bijhouden? Kijk dan regelmatige op de speciale
pagina: https://www.regioan.nl/versterkingsproces/

BEKIJK PAGINA→

"
Samenwerken is van alle tijden"

De blog van Carol van Eert, vicevoorzitter Regio Arnhem Nijmegen, staat op de site. De
heer Van Eert reflecteert over de regionale samenwerking en wat dat oplevert.

LEES MEER→

Regio Arnhem Nijmegen sluit Woondeal

Met succes heeft de gemeente Nijmegen samen met de
provincie Gelderland en de gemeente Arnhem aandacht
gevraagd bij het Rijk voor de druk op de woningmarkt
in de regio Arnhem Nijmegen. Met het Rijk zijn
afspraken gemaakt om een Woondeal te sluiten, met
als hoofddoel om het woningtekort in de regio terug te
dringen.

LEES MEER→

Werkbezoek House of Skills

Vanuit de regio Arnhem-Nijmegen is op 29 november
een werkbezoek gebracht aan het House of Skills in
Amsterdam. Een groep van wethouders, ondernemers
en kennisinstellingen werd bijgepraat over het ontstaan
van dit project.
Het House of Skills is een samenwerkingsverband van brancheorganisaties, werknemersen werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en regionale overheden in de
metropoolregio Amsterdam. Men werkt samen aan loopbaantrajecten en een
arbeidsmarkt die meer gericht zijn op skills van werknemers. Niet alleen gericht op nietwerkenden maar juist ook op mensen die willen instromen vanuit werk naar andere
branches of functies.
In een klein comité zal, samen met Jos Sanders (HAN, lector Leren tijdens de
beroepsloopbaan), de verkenning naar een skills-based arbeidsmarkt voor de regio
Arnhem-Nijmegen worden voortgezet.

Bouwt u ook mee? Regio Arnhem Nijmegen werkt ook mee aan een herkenbaar,
onderscheidend én geloofwaardig verhaal van de regio.

♥️

Polisconferentie 2020 naar regio

De Europese Polis Conferentie 2020 over duurzame mobiliteit vindt op 2 en 3
december plaats in de regio Arnhem Nijmegen. Polis is het Europese netwerk van
steden en regio’s op het gebied van duurzame mobiliteit, transport en innovatie.

LEES MEER→

Interview over de opbrengst CE Award

Onlangs is de secretaris van Regio Arnhem Nijmegen,
Henk van den Berg, geïnterviewd.

LEES INTERVIEW→

Terugblik op PFO Duurzaamheid

Het PFO Duurzaamheid stond op 4 december in het teken van informeren.
De leden zijn bijgepraat over de nieuwe opzet van het Gelders Energieakkoord (GEA
2.0), over het warmtespoor van de RES en over voorbeelden uit de praktijk met
betrekking tot circulariteit in de GWW-sector.
Tijdens dit PFO is de belangrijkste afspraak dat een ambtelijke stuurgroep een platform
gaat oprichten voor het stimuleren van circulariteit in de grond-, weg- en
waterbouwsector. Het platform is bedoeld voor inkopers, projectleiders,
beleidsmedewerkers en beheerders van openbare werken. Kennisuitwisseling en het
delen van succesvolle aanpakken in de regio Arnhem-Nijmegen staan hierbij centraal.
De stuurgoep gaat ook onderzoeken of een regionale materialenbank zinvol is (stenen die
in de ene gemeente zijn verwijderd, zijn mogelijk interessant voor de andere

gemeente), en of er de komende jaren een product is om gezamenlijk aan te besteden
In deze sector gaat in onze regio circa 400 miljoen euro. Omdat gemeenten hierop grote
invloed hebben is er veel milieuwinst te behalen alsook financiële winst; een slim
integraal ontworpen weg levert de gemeente immers geld op.

Terugblik op het PFO Economie 4 december
In Beuningen kwamen de portefeuillehouders Economie voor de laatste maal in 2019 bij
elkaar. Zij spraken onder andere over The Economic Board en het advies Monitoring
Regionaal Programma Werklocaties (RPW).
The Economic Board Arnhem Nijmegen
Het portefeuillehoudersoverleg maakte nader kennis met burgemeester Carol van Eert
(gemeente Rheden). Hij verzorgt sinds kort in de Board de inbreng van de zestien
gemeenten, die naast de twee grote steden de regio Arnhem-Nijmegen vormen. "Ik
geloof sterk in regionale samenwerking. Door goed in verbinding met alle
gemeentebestuurders te staan kan ik boodschappen voor de Board bij hen ophalen en
tegelijkertijd de keuzes en werkwijzen van de Board uitleggen en vertalen", aldus de
heer Van Eert. Voor 2020 heeft PFO Economie daarom het voornemen om bij ieder
overleg stil te staan bij de voortgang in de werkzaamheden van de Triple Helixsamenwerking in onze regio.
Monitor Regionaal Programma Werklocaties (RPW)
In oktober had het portefeuillehoudersoverleg al kennis genomen van de uitgiftecijfers
van zowel lokale als regionale terreinen in de afgelopen jaren. Het beschikbare aanbod
van bedrijfslocaties is daardoor flink geslonken. Ook zijn trends en ontwikkelingen in de
verschillende bedrijfssectoren in beeld gebracht. Het toekomstperspectief van de
zogenaamde XXL-logistieke bedrijven in onze regio vraagt daarbij speciale aandacht.
Daarover heeft de provincie Gelderland onlangs immers ook een standpunt ingenomen.
https://gelderland.stateninformatie.nl/document/8169228/1/GSbrief_bedrijventerreinenprognose_XXL_logistiek_en_RPWs
In maart 2020 zal het PFO Economie naar verwachting een besluit nemen over een
eventuele herziening van het RPW en de gevolgen voor de huidige regionale afspraken.

De regio staat op de kaart met mobiliteit!
Met het programma Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid zetten we regio Arnhem
Nijmegen op de kaart. Op 4 december hebben alle wethouders mobiliteit van de 18
gemeenten in de regio besloten dat de samenwerkingsagenda voor het programma van
2020 – 2023 een feit is. Door samen te investeren in duurzame mobiliteit maken we
ons samen sterk voor een leefbare regio, nu en in de toekomst.

LEES MEER→

Voortgang vaststelling startnotitie

Provinciale Staten, vijf gemeenten en Waterschap Rijn en IJssel hebben de Startnotitie
Regionale Energiestrategie (RES) Arnhem Nijmegen tot nu toe vastgesteld (stand van
zaken 17 december 2019).
In de RES worden de nationale afspraken uit het Klimaatakkoord in de praktijk gebracht
in dertig regio's, waaronder Arnhem Nijmegen. De uitgangspunten en afspraken voor het
opstellen van de RES zijn vastgelegd in de startnotitie. Later volgen de concept-RES en
RES 1.0 (zie planning).
Provinciale Staten gaven op woensdag 27 november 2019 akkoord. Waterschap Rijn en
IJssel deed dat op 4 december. Bij de gemeenten gaat het om Duiven (9 december),
Rozendaal (10 december), Westervoort (10 december), Beuningen (17 december) en
Arnhem (18 december). De overige gemeenten moeten nog een beslissing nemen over
de startnotitie. Dat geldt ook voor de twee overige waterschappen. Sommige doen dat
nog deze week of hebben dat inmiddels gedaan, anderen volgen na de jaarwisseling.

Gemeenten scharen zich achter
Klimaatakkoord
Gemeenten hebben op 29 november

tijdens een buitengewone algemene
ledenvergadering van de VNG bijna
unaniem ingestemd met het
Klimaatakkoord. Wel geven ze een
duidelijke boodschap aan het Rijk: we
leveren graag onze bijdrage aan een
duurzamer Nederland, maar kunnen dit
niet zonder het Rijk.
We gaan ervan uit dat we in dit lange traject schouder aan schouder blijven staan.
Met een stemmingsuitslag van 99,7 procent hebben gemeenten aangegeven dat het
Klimaatakkoord voor hen voldoende basis biedt om met de energietransitie aan de slag
te gaan.

LEES MEER→

Beoordelingssessie Warmte

Op donderdag 12 december vond de eerste
stakeholderbijeenkomst plaats voor de ontwikkeling
van de Regionale Structuur Warmte (RSW) als
onderdeel binnen de Regionale Energiestrategie (RES).
Tijdens de voorstelronde werd al snel duidelijk dat er veel verschillende stakeholders
waren, van warmtebedrijven, overheden (lokaal, regionaal, rijks), brancheorganisaties
tot woningbouwcorporaties en (lokale) energiecoöperaties.
Gestart werd met een korte informatieve presentatie over het doel, het te doorlopen
proces en te leveren product RSW voor de concept-RES en de RES 1.0. Daarna volgde
een toelichting op het lopende warmteonderzoek. Ook werden de aanwezigen bijgepraat
over de resultaten van dit onderzoek tot nog toe. Vervolgens werden groepen gevormd,
waarin met betrokken stakeholders actief gediscussieerd over de eerste contouren qua
regionale warmtestructuur op de kaart. In het nieuwe jaar, op 6 februari 2020, volgt een
vervolgstap tijdens een tweede beoordelingssessie warmte.
Informatie: Carola Hoogland (Werkorganisatie RES Regio Arnhem Nijmegen, spoor
warmte), e-mail: c.hoogland@rozendaal.nl, tel: 06-23322007.

75.000 auto's uit de spits in
Nijmegen

Op de Waalbrug en De Oversteek rijden
sinds april 75.000 auto’s minder in de
avondspits. Dat is te danken aan de
campagne SLIMspitsen.
In totaal hebben 4700 mensen zich aangemeld en dragen zo bij aan een beter bereikbare
stad. De gemeente Nijmegen probeert het aantal auto’s op de drukste tijden te
verminderen omdat de Waalbrug beperkt beschikbaar is vanwege een grote renovatie
van de historische brug door Rijkswaterstaat.

LEES MEER→

Tussenstand evaluatie van 3 jaar TEB
In april 2019 werd de evaluatie afgerond. Daarna ging
The Economic Board voortvarend aan de slag met het
opvolgen van de aanbevelingen. Dit leidt tot een
Economic Board 3.0, intensivering van de relatie met
de regiogemeenten, #lifeport en meer.

LEES OVER DE EVALUTIE→

Noteert u deze data?






10 januari 2020: RegioOntmoet, thema Versterkingsproces. Het programma
wordt binnenkort verspreid aan de colleges.
16 januari: Versterkingsproces. Tweede ambtelijke ontmoeting, Wapen van
Elst.
Het vergaderschema 2020 is bekend. Deze data zijn opgenomen in de
kalender op de website. Gemeente Heumen is op 11 maart 2020 onze
gastheer.
23 maart: Radenbijeenkomst Versterking.

We lazen voor u

...de nieuwsbrief Brussels Lof. Deze verscheen op 17
december en belichtte een aantal mooie Europese
projecten.

Lees Brussels Lof.

Hartelijk dank voor de fijne samenwerking.
Graag tot ziens in 2020!

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

