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Geacht dagelijks bestuur,
Op 14 april stuurde u ons ter consultatie de concept regionale agenda van de Groene
Metropoolregio Arnhem Nijmegen. U vraagt om een reactie van de gemeenten. Graag
geven wij u in deze brief onze reactie.
U geeft aan dat u met gepaste trots de concept Regionale Agenda aanbiedt. Dat vinden
wij volkomen terecht. Wij geven uw bestuur graag de complimenten. U bent er in korte
tijd in geslaagd om tot een stevige uitwerking te komen van de Regionale Agenda.
De intentie van de gemeente Druten is om deel te nemen aan vier van de vijf opgaven in
de concept Regionale Agenda. Dit betreft de Verbonden Regio, De Productieve Regio, de
Circulaire Regio en de Groene Groeiregio. Deze opgaven dragen bij aan versterking van
de regionale en passen bij onze lokale ambities. De financiële bijdragen voor de opgaven
worden meegenomen in onze Perspectiefnota. Voor de opgave Ontspannen Regio hebben
wij de intentie om niet deel te nemen. Gezien de ligging en de ambities van Druten willen
wij nu op het gebied van toerisme en recreatie aandacht steken in het ontwikkelen van
de lokale kracht en de samenwerking in Maas en Waal. De opgave Ontspannen Regio lijkt
hier niet bij aan te sluiten.
We hebben hiernaast een aantal algemene opmerkingen op de agenda, waarvan we
graag zien dat u deze nog bij het opstellen van de definitieve agenda, dan wel de
uitvoering ervan, betrekt.






De agenda bestaat voor een substantieel deel uit het opstellen van visies,
(bouwstenen voor) beleid en verkenningen. Begrijpelijk; de versterkte regionale
samenwerking is van recente datum. Voor inwoners is dit weinig concreet. Wij
verzoeken u daarom om te koersen op wat meer concrete en in gemeenten
zichtbare resultaten, nu en uiteraard ook in de toekomst.
Mocht het niet meedoen van één of meerdere gemeenten leiden tot een
verhoging van de kosten, dan wel substantiële wijziging van de inhoud van de
opgave(n) dan zullen wij een nieuwe afweging over onze deelname moeten
maken.
Als we als gemeenten in de Groene Metropoolregio aan de slag gaan met de
uitvoering van de opgaven, betekent dat iets voor de ambtelijke capaciteit.
www.druten.nl

Daarnaast zullen er bij de uitvoering mogelijk werkbudgetten gevraagd gaan
worden. We zullen goed met elkaar in gesprek moeten gaan en blijven als er
hierin afwegingen gemaakt moeten worden.
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uit naar de
definitieve versie van de stukken.
Met vriendelijke groet,
De gemeenteraad

M. van IJsseldijk
griffier

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld
burgemeester

