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Toelichting
Voorbehoud: 27/5 is er een regionaal overleg over toerisme en recreatie, waarvan de
uitkomst mogelijk nog invloed gaat hebben op de Drutense deelname aan de Ontspannen
Regio.
Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde reactie op de concept-regionale agenda 2022,
waarmee de gemeente Druten de intentie uitspreekt om in te tekenen op de volgende
vier opgaven in de conceptagenda van de Groene Metropoolregio: Verbonden Regio,
Productieve Regio, Circulaire Regio, Groene Groeiregio. En de intentie uitspreekt om af te
zien van intekenen op de opgave Ontspannen Regio.
Besluit (Geamendeerd aangenomen)
1. De voorgestelde reactie op het concept-regionale agenda 2022 gewijzigd vast te stellen,
door de volgende alinea als vierde alinea (na het uitspreken van de intentie van Druten en
vóór de algemene opmerkingen op de agenda) toe te voegen aan de brief:
Wij willen als Druten nadrukkelijk aandacht vragen voor de problematiek in de
randgemeenten bij het formuleren van de opgaven, bijvoorbeeld - vanuit Drutens
perspectief, maar niet uitsluitend - door:
- bij “de Verbonden Regio” de Maas en Waalweg (N322) te betrekken en de ov-verbindingen
tussen de gemeenten in Maas en Waal en de steden te betrekken;
- bij “de Verbonden Regio” te lobbyen voor het opnemen van Druten in de regionale snelfiets
verbindingsroutes;
Wij doen als Druten niet mee aan de ontspannen regio, maar wanneer bij “de ontspannen
regio” de cultuurhistorie, beleving en landschap ook benaderd wordt vanuit de dimensie
Maas en Waal en daarbij aandacht is voor ommelanden en randgemeente zullen wij die
keuze heroverwegen.
2. Als gemeente Druten de intentie uit te spreken om in te tekenen op de volgende vier
opgaven in de conceptagenda van de Groene Metropoolregio: Verbonden Regio, Productieve
Regio, Circulaire Regio, Groene Groeiregio, en de intentie uit te spreken om af te zien van
intekenen op de opgave Ontspannen Regio, tenzij in de ontspannen regio ook een duidelijke
focus komt op:
1. De aandacht voor ommelanden en randgemeenten;
2. Op belevingsgebied Maas en Waal;
3. Ontwikkelen van de lokale kracht en de samenwerking in Maas en Waal.
Indien dat het geval is, zal de raad de keuze heroverwegen.

