
Bestuursakkoord  
regio Arnhem - Nijmegen

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn 
voorzitter, de heer H.M.F. Bruls, handelend ter uitvoering van een besluit van het dagelijks 
bestuur d.d. 24 november 2021 verder te noemen de “Groene Metropoolregio”,

De provincie Gelderland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.G.J. Kerris, gebieds
gedeputeerde voor de regio Arnhem – Nijmegen, handelend ter uitvoering van een besluit van 
het college van Gedeputeerde Staten d.d. 14 september 2021, verder te noemen de “provincie”,

en 

Stichting The Economic Board Arnhem – Nijmegen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
haar voorzitter de heer A. Marcouch, verder te noemen “The Economic Board”, 

Hierna gezamenlijk ook te noemen: “partijen”.

Partijen overwegen als volgt: 

1.  De partijen zien een gezamenlijk belang om  
de regio Arnhem–Nijmegen te versterken.

2.  De partijen hebben voor de regio Arnhem
Nijmegen de volgende ambities:

 •  Doorgroeien naar een groene metropoolregio 
van internationale betekenis die: 
 economisch tot de best presterende regio’s 
van Nederland behoort, 
 onder de noemer van Lifeport zichtbaar en 
herkenbaar is als topregio in health, high tech 
en energy en op de cross over tussen food & 
health, in verbinding met Foodvalley, 
 met zijn innovatiekracht op deze sectoren 
bijdraagt aan de grote maatschappelijke 
opgaven en tegelijkertijd aan productiviteit  
en werkgelegenheid van de regio, 
 een optimale verhouding tussen vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt bewerkstelligt en 
daarbij komt tot innovatieve oplossingen voor 
productiviteitsvraagstukken. 

 •  Uitgroeien tot dé circulaire topregio in 
Nederland en van Europa, in alle facetten van 
de leefomgeving en een internationale 
voorbeeldfunctie vervullen op het gebied  
van circulariteit, samenleving, energie, 
voedselproductie, gezondheid en technologie;

 •  Hét voorbeeld zijn voor een kwalitatieve groei 
met een goede balans tussen levendige 
stedelijkheid en ontspannen leefkwaliteit: 
ontspannen groeiregio in balans.

3.  De partijen benutten samen de potentie van  
de regio ten volle en bundelen hun krachten om 
deze ambities invulling en uitvoering te geven. 
Dit vanuit de overtuiging dat werkelijke 
resultaten met toegevoegde waarde voor de regio 
geboekt worden met een integrale aanpak en in 
een triple helix samenwerking met uiteen lopende 
partijen (overheid, bedrijfsleven, onderwijs & 
onderzoek). 

4.  Voor de gezamenlijke uitvoering van  
deze ambities is een consistente, meerjarige 
samenwerking tussen deze drie partijen nodig. 
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5.  De partijen delen de urgentie om zo snel  
mogelijk met volle kracht stevige voortgang  
te boeken op de realisatie van deze ambities. 

6.  De partijen zullen daartoe aanvullend op  
dit Bestuursakkoord een Investeringsagenda 
opstellen: de Investeringsagenda regio Arnhem
Nijmegen (verder Investeringsagenda). 

7.  De partijen dragen vanuit hun doelen en ambities 
bij aan deze Investeringsagenda. 

8.  De partijen zijn bereid om ten behoeve van  
de realisatie van de Investeringsagenda hun 
bestuurlijke, inhoudelijke en financiële bijdragen 
samen te brengen en daarbij te kiezen voor het 
meest passende instrument. 

9.  Dit Bestuursakkoord is de basis voor langdurig 
commitment van partijen aan het bereiken van de 
gezamenlijke ambities voor de regio Arnhem–
Nijmegen voor de komende tien jaar.

Partijen komen als volgt overeen:

1. Algemene bepalingen
In dit Bestuursakkoord wordt verstaan onder: 
a)  Investeringsagenda regio ArnhemNijmegen:  

de jaarlijks door de partijen vast te stellen 
verzameling van investeringen gebaseerd op  
de opgaven die de drie partijen doen om de 
ambities in de regio ArnhemNijmegen te 
realiseren.

b)  Adviesteam: een vertegenwoordiging van  
de partijen op uitvoerend niveau.

c)  Gebiedsoverleg regio ArnhemNijmegen:  
het bestuurlijk overleg met vertegenwoordigers 
van de partijen. 

d)  Regio ArnhemNijmegen: het geografisch  
gebied van de 18 deelnemende gemeenten  
aan de Groene Metropoolregio. 

2. Doel van het Bestuursakkoord
Het doel van het Bestuursakkoord is het vastleggen 
van:
a)  Het langjarige commitment op de samenwerking 

tussen de partijen in de regio ArnhemNijmegen.
b)  De verhoudingen tussen de partijen en  

de werkwijze in de samenwerking aan  
de ambities.

c)  Het proces om te komen tot de Investerings
agenda en de uitvoering en de actualisatie 
daarvan. 

3. Reikwijdte van het Bestuursakkoord
1.  Het Bestuursakkoord heeft betrekking op  

de samenwerking van de drie partijen in  
de regio ArnhemNijmegen. 

2.  Deze overeenkomst ziet alleen toe op  
het grondgebied van de regio Arnhem 
Nijmegen. 

4. Verhouding tussen de partijen
Partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor  
de realisatie van de gezamenlijke ambities en  
de totstandkoming en uitvoering van  
de Investeringsagenda vanuit ieders rol: 
a)  De Groene Metropoolregio formuleert jaarlijks  

in samenspraak met de regiogemeenten een 
regionale agenda met opgaven. Een gemeente 
participeert in een opgave na besluit van  
de gemeenteraad waarbij afspraken worden 
vastgelegd in een opgaveovereenkomst.  
De wijze waarop de Groene Metropoolregio 
uiteindelijk voornemens is (financieel) bij te 
dragen aan de gezamenlijke ambitie is uitgewerkt 
in de Investeringsagenda.

b)  De Provincie draagt vanuit haar eigen 
inhoudelijke kaders bij aan de gezamenlijke 
ambitie. De wijze waarop de Provincie 
voornemens is (financieel) bij te dragen is 
vastgelegd in de Investeringsagenda. 

c)  The Economic Board draagt vanuit haar eigen 
inhoudelijke kaders zoals verwoord in haar 
strategisch en tactisch plan bij aan de ambities. 
Ook de wijze waarop The Economic Board met  
de aan haar verbonden triple helix partners 
voornemens is (financieel) bij te dragen aan  
de uitvoering van een opgave staat in de 
Investeringsagenda.

d)  Over de mogelijke bijdrage van de Rijksoverheid, 
Europa en andere instellingen aan de regionale 
agenda stemmen partijen onderling af hoe 
partijen zich inzetten en welke bijdrage partijen 
daaraan leveren.  

5.  Totstandkoming en uitvoering van  
de Investeringsagenda  

1.  De drie partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk 
voor de totstandkoming en uitvoering van deze 
Investeringsagenda.

2.  Het adviesteam bereidt het proces voor  
van het opstellen en actualiseren van  
de Investeringsagenda voor het gebiedsoverleg.

3.  De Investeringsagenda wordt jaarlijks vastgesteld 
door het dagelijks bestuur van de Groene 
Metropoolregio, het college van gedeputeerde 
staten van de Provincie en het bestuur van   
The Economic Board. 

4.  Tussentijds toevoegen van activiteiten aan  
de Investeringsagenda is na instemming van  
het gebiedsoverleg regio ArnhemNijmegen 
mogelijk. 

 
6. Gebiedsoverleg regio Arnhem-Nijmegen 
1.  Zo vaak als nodig is er een gebiedsoverleg over  

de voortgang van de Investeringsagenda. 
2.  Er vindt bestuurlijke monitoring van  

de voortgang van de realisatie van  
de Investeringsagenda plaats, voorbereid door  
het adviesteam. 
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3.  Hiernaast laat het gebiedsoverleg zich inspireren 
en voeden door ontwikkelingen, kansen en 
partners die samenhangen met de regionale 
agenda, om zo ideeën op te doen om de regionale 
ambities en agenda te actualiseren en te 
verrijken, en strategieën te ontwikkelen om te 
kunnen anticiperen op dergelijke 
ontwikkelingen.

4.  Dit overleg fungeert als gebiedsbreed overleg in 
de zin van artikel 2.9 van de Regels Ruimte voor 
Gelderland van de provincie. 

7. Inwerkingtreding en looptijd 
1.  Dit Bestuursakkoord treedt in werking met 

ingang van de dag van ondertekening door 
partijen, dan wel met ingang van de dag waarop 
de laatste ondertekening door een Partij heeft 
plaatsgevonden.

2.  Dit Bestuursakkoord is gesloten voor bepaalde  
tijd en eindigt tien jaar na inwerkingtreding.

3.  Partijen gaan uiterlijk zes maanden voor de in 
het vorige lid genoemde einddatum in overleg 

over verlenging van de duur van dit Bestuurs
akkoord.

8. Tussentijdse wijzigingen 
1.  Als zich gedurende de looptijd van  

dit Bestuurs akkoord omstandigheden  
voordoen die wezenlijke gevolgen hebben voor  
de uitvoering van dit Bestuursakkoord, zullen 
partijen met elkaar in overleg treden over  
de vraag of het noodzakelijk is dit Bestuurs
akkoord te wijzigen. 

9. Geschillen 
1.  Als geschillen optreden over de uitleg van  

dit Bestuursakkoord of de Investeringsagenda, 
treden partijen met elkaar in overleg. Partijen 
spannen zich maximaal in om tot een oplossing 
te komen en de samenwerking gestand te doen. 

2.  Als dit overleg niet tot een uitkomst leidt, 
beëindigen partijen op voorspraak van  
het gebiedsoverleg gezamenlijk de samen
werking. 

Het Bestuursakkoord is een samenwerking tussen

Ondertekend op 3 februari 2022, te Arnhem

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, 
De voorzitter 

H.M.F. Bruls

Provincie Gelderland, 
Gebiedsgedeputeerde voor de regio Arnhem – Nijmegen  

P.G.J. Kerris

Stichting The Economic Board, 
De voorzitter

A. Marcouch


