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A 

 

Openbare adviesnota's 

 

A.1 

 

Agenda 2022 Groene Metropoolregio + intekenen vijf opgavens 

De regionale agenda 2022 is op 15 september 2021 door het algemeen bestuur, van 

de Groene Metropoolregio Arnhem - Nijmegen, vastgesteld. De agenda wordt nu 

aangeboden aan de achttien gemeenten met het verzoek om in te tekenen en waar zij 

dit nodig achten hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken. 

 

Besluit (Conform advies): 

1. Kennis te nemen van de regionale agenda 2022 Groene Metropoolregio Arnhem – 

Nijmegen en te besluiten deel te nemen aan de hierin opgenomen vijf opgaven. 

2. Aan de raad voor te stellen om geen gebruik te maken van de gelegenheid voor het 

uiten van wensen en bedenkingen ten aanzien van het aangaan van de vijf 

opgavenovereenkomsten. 

 

A.2 

 

Verstedelijkingsstrategie Groene Metropool 

Stadsregio Arnhem Nijmegen en regio Food Valley werken eendrachtig aan de 

Verstedelijkings-strategie Groene Metropool. De strategie draait om het faciliteren van 

de groei in de regio, én het tegelijkertijd versterken van de leef-kwaliteit. Voor de 

(middel)lange termijn beschrijft de strategie welke voorwaarden en principes er zijn om 

te komen tot groei van wonen en werken. Deze groei moet bijdragen aan het 

versterken van mobiliteit, leefbaarheid en landschap. Daarbij is het voortdurend zoeken 

naar de juiste balans tussen enerzijds stedelijke ontwikkeling (er moeten tot 2040 circa 

100.000 woningen worden bijgebouwd), en anderzijds een ontspannen leef-kwaliteit, 

dit onder het motto: “Meer landschap, meer stad”. 

 

Besluit (Conform advies): 

1.    Het voorliggende verstedelijkingsconcept als basis voor de verdere samenwerking 

met rijk, regio’s en provincies op het gebied van verstedelijking, economie, 

bereikbaarheid, groen en leefbaarheid ter vaststelling voorleggen aan de 

gemeenteraad 

2.    Voor de verdere gebiedsuitwerking De Liemers nadrukkelijk de door gemeente 

Zevenaar in haar zienswijzenbrief genoemde onderwerpen betrekken. 

3.    De ontwerpprincipes van dit concept door te vertalen naar het eigen lokale 

omgevingsbeleid. 

4.    In te stemmen met de werkwijze en het principe van nadere gebiedsuitwerkingen. 

5.    Wethouder A.M. Boone aanwijzen als bestuurlijk ‘trekker’ 

 

 


