Gelrestad - City deal Apeldoorn, Arnhem, Ede en Nijmegen

De vier grote steden van Gelderland presenteren zich met een agenda stad
De vier grote steden van Gelderland (Apeldoorn, Arnhem , Nijmegen en Ede) bundelen de krachten. Samen
met de provincie willen zij bewerkstelligen dat de (middel)grote steden in Gelderland nog beter gaan
profiteren van elkaars nabijheid en steviger op de kaart komen te staan in Den Haag en Brussel. Zij zien de
meerwaarde van hun verband in de overtuiging dat zij samen iets kunnen toevoegen. Op een manier en
schaal die past; daar waar kansen en mogelijkheden zich voordoen en gezamenlijk optrekken meerwaarde
biedt om de kracht van de Gelderse steden verder te versterken. In deze notitie beschrijven wij in welke
context wij samenwerken en wat ons bindt.

Het beste van twee werelden
Om de agglomeratievoordelen van de steden ten volle te benutten is het van belang om op alle niveaus
goed samen te werken, lokaal, regionaal en (inter)nationaal. De diversiteit en complementariteit van het
stedelijk landschap en de unieke ligging tussen Randstad en Ruhrgebied maakt de steden in dit deel van het
land tot een uiterst aantrekkelijk vestigingsgebied. De Gelderse steden bevinden zich in een gebied wat het
beste van twee werelden vertegenwoordigt; de dynamiek van een stedelijke omgeving in een prettige,
natuurlijke en veelzijdige leefomgeving. Deze onderscheidende identiteit is exemplarisch voor een groter
gebied dat reikt van Noord-Brabant tot Overijssel. Het kenmerkt de potentie van de stedelijke netwerken
tussen Amsterdam (Randstad), Brussel (Vlaamse ruit) en Cologne (Ruhrgebied) oftewel ABC-Delta met
bijna 50 miljoen inwoners.

Focus op stedelijke netwerken (#)
Binnen deze context focussen we in Gelderland op de drie regionale stedelijke netwerken:
- Arnhem#Nijmegen: het economisch hart Arnhem-Nijmegen en grootste stedelijke netwerk van OostNederland met gezondheid en Energie- en Milieutechnologie (emt) als belangrijke krachtbronnen,
- Ede#Wageningen: het kennishart agrofood van de mondiaal toonaangevende regio FoodValley en
- Apeldoorn#Deventer#Zutphen (Stedendriehoek), de hotspot voor cleantech producten, diensten,
technieken en activiteiten die bijdragen aan een circulaire economie.
Dit zijn drie krachtige economische gebieden met innovatie en bedrijvigheid, waar het goed wonen en
vertoeven is. Eerste prioriteit is om de groeipotentie van elk van deze netwerken afzonderlijk maximaal uit te
nutten.
De economische potenties van de drie stedelijke netwerken kunnen nog meer te gelde worden gemaakt
door binnen en buiten deze netwerken de krachten te bundelen daar waar kansen zich voordoen en
gezamenlijke belangen op het spel staan. Daar profiteren niet alleen de regio’s van waarvan de vier steden
de centra vormen, zo is de overtuiging, maar ook de regio’s gezamenlijk.
De thema’s van de regio’s geven tal van mogelijkheden voor crossovers. De lijn health – food – cure – care
raakt bijvoorbeeld aan álle regio’s. Rond het thema energietransitie kunnen bedrijven,
onderzoeksinstellingen en burgers, de zgn. ‘uitvinders’ en ‘makers’, elkaar goed vinden.

De betekenis van Gelrestad
Gelrestad, de vier grootste steden in de drie stedelijke netwerken, zien we als een groeiend verband van
waaruit we samen succesvol kunnen lobbyen richting Rijk en Brussel. Het belang van de samenwerking
tussen de vier grote steden en de provincie is onderkend in de omgevingsvisie van de provincie Gelderland.
In die visie is een belangrijke plek ingeruimd voor de Gelderse steden:

‘De steden in Gelderland zijn een belangrijke motor voor de Gelderse economie, als concentratiepunt van
sociaal-culturele en economische activiteiten. Steden zijn van belang voor de stedelijke bevolking en voor de
bewoners van de omliggende gebieden”.
De samenwerking tussen steden en provincie is niet nieuw. Apeldoorn, Arnhem, Ede, Nijmegen en de
provincie Gelderland werken al geruime tijd en in wisselende coalities samen aan de maatschappelijke
opgaven in het gebied. Primair in de eigen regio, want de stedelijke netwerken - zoals opgenomen in de
omgevingsvisie - zijn leidend in de samenwerking.
Maar in toenemende mate is ook sprake van verbindingen tussen de drie stedelijke regio’s. Voorbeeld
hiervan is de relatie tussen voedsel en gezondheid, die de Food Valley verbindt met de regio
Arnhem/Nijmegen. Arnhem, Apeldoorn en Ede hebben een gezamenlijk belang bij de economische,
toeristische ontwikkeling van de Veluwe, het Central Park van de ABC-delta. De corridor tussen Randstad
en Ruhrgebied over water, rails en asfalt verbindt ook Ede/Wageningen en Arnhem/Nijmegen. Een ander
voorbeeld is het thema duurzame mobiliteit, dat alle drie de regio’s verbindt: met de ontwikkeling van de
chauffeurloze auto en met de doorbraak van de electrische fiets, als gezond vervoermiddel voor woonwerkverkeer en recreatie.
Gelrestad is de uitdrukking van de ambitie om over de eigen grens van de regio te kijken. De steden van
Gelrestad behoren in hun stedelijk netwerk tot de groeiregio’s van Nederland. Dit willen we graag behouden
en vooral versterken. De kunst is dan ook de kansen op verschillende schaalniveaus in samenhang te
benutten om ook in de toekomst verzekerd te zijn van groei en een gezonde regio te blijven.

De agenda van Gelrestad, meer dan de som der delen
Via Agenda Stad maken steden, ondernemingen, maatschappelijke organisaties, provincie en Rijk afspraken
(city deals) die de slagkracht van de steden vergroot. Dit geeft ruimte aan de steden en stedelijke netwerken
in Gelderland om hun ontwikkeling verder vorm te geven en maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden.
De context waarin wij samenwerken en de complementariteit die Apeldoorn/Zutphen/Deventer
(Stedendriehoek), Arnhem/Nijmegen en Ede/Wageningen bieden, maken dat de agenda’s van de vier
steden binnen die netwerken meer zijn dan de som der delen. De kansen en mogelijkheden die zij zien om
elkaars kracht en kwaliteiten te benutten komt tot uitdrukking in de agenda’s van de vier steden. In de
bijlagen worden de vier bijdragen van Ede, Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen gepresenteerd.

Bijlagen: aanzetten citydeals Agenda Stad van Ede, Apeldoorn, Arnhem
en Nijmegen
Ede:
 Versterking stedelijk netwerk Ede#Wageningen
- - De internationale voedingsbodem voor agrofood - De Regio FoodValley ontwikkelt zich tot de internationale topregio voor kennis en innovatie op het gebied
van gezonde en duurzame voeding. Het stedelijk netwerk Ede-Wageningen is het kennishart van de regio
FoodValley. Ede en Wageningen werken nauw samen aan de Kennisas Ede-Wageningen. Een gebied met
de Wageningen Campus, het voedingsziekenhuis Gelderse Vallei, vele topbedrijven en –instituten op terrein
van agrofood, de Kenniscampus Ede en het toekomstige World Food Center.
Doel van de versterking van het stedelijk netwerk is het creëren en
versterken van een (inter)nationaal vestigingsklimaat voor
innovatieve
bedrijven en kennisinstellingen op agrofood.
Het innovatieve klimaat krijgt zichtbaar gestalte door:
 Wageningen University & Research
 World Food Center
 KennisAs Ede-Wageningen
 Showcase agrofood: experimenten & innovatieve mobiliteit
“To explore the potential of nature to improve the
quality of life” Dat is de missie van Wageningen UR
(University & Research centre). 6.500 medewerkers
en 10.000 studenten uit ruim honderd landen
werken in het domein van gezonde voeding en
leefomgeving overal ter wereld.
De kracht van Wageningen UR ligt in de bundeling
van gespecialiseerde onderzoeksinstituten en de
Wageningen Universiteit. Daardoor kunnen
wetenschappelijke doorbraken snel in de praktijk en
in het onderwijs worden vertaald; dat is de
Wageningen Aanpak. In de categorie ‘Agriculture’ is
de Wageningse universiteit internationaal
vergeleken met 300 universiteiten en daarbij als
eerste beoordeeld. Internationaal nummer 1 dus!

Direct nabij intercitystation Ede-Wageningen is de
ontwikkeling voorzien van een World Food Center
(WFC). Het WFC wordt een iconisch experience
center waar bezoekers op een inspirerende en
interactieve manier voedsel kunnen beleven: van
gezondheid tot duurzaamheid, van herkomst tot
innovatie, van lokaal tot internationaal. Bezoekers
worden positief gestimuleerd en leren spelenderwijs
over onderwerpen die hen fascineren rondom eten.
In WFC laat de Nederlandse agrofoodsector en
tuinbouwbranche haar toonaangevende en
innovatieve rol in de wereldwijde voedselvoorziening

zien.
Het programma KennisAs Ede-Wageningen reëert
en versterkt het (inter)nationaal vestigingsklimaat
voor innovatieve bedrijven en kennisinstellingen op
Agrofood. De programmadoelen zijn:
1. Versterken concurrentiekracht; complete
kolommen bedrijven en onderwijs rondom
Agrofood.
2. Versterken innovatie ecosysteem;
kennisvalorisatie door sterke clustervorming
Agrofood (verbinden van kolommen onderwijs
en bedrijven)
3. Versterken ruimtelijk kwaliteit; een meer
herkenbaar en aantrekkelijk gebied voor wonen,
leren en werken (hoogwaardige ruimtelijke
kwaliteit)
Het stedelijk netwerk Ede-Wageningen ontwikkelt zich showcase van de laatste ontwikkelingen op
agrofood. En manifesteert zich als een experimentele omgeving bij uitstek.
Een aantal spraakmakende voorbeelden zijn plant-e (‘stroom uit planten’)
en zelfsturende auto. Dit concept van experimentenlab wordt voortgezet
met KennisTuinen.



In de fysieke omgeving is veel te winnen, van isolatie via warmte-terugwinning tot
rendementsverhoging.
In Apeldoorn en de Cleantechregio zitten belangrijke, innovatieve en grote bedrijven op dit terrein.
Hun werkterrein is veel groter dan onze regio, maar hun experimenteerruimte is hier. Die kracht
willen we met collega-bedrijven, met woningexploitanten (corporaties, VVE’s, buurten en eigenaren)
en met overheden (maatschappelijk vastgoed) ondersteunen en versterken.



In productieomgevingen is veel te winnen: van rendementsverhoging in het productieproces tot
een aanpak voor een bedrijfsterrein in zijn geheel.
Dát is de bijzondere kracht van onze regio. Die willen we nog verder versterken. We willen vooral dat
hier wordt geleerd en beproefd wat elders kan worden toegepast. De Cleantechregio als proeftuin,
openbare leerschool, exporteur van direct toepasbare Clean-technieken. De bedrijven op de
Ecofactorij en de aanpak van het waterzuiveringsbedrijf zijn daar mooi voorbeelden van.



In mobiliteit is veel te winnen van gebruik (nóg meer fietsgebruik en hoog renderend openbaar
vervoer) tot techniek (van waterstof tot elektriciteit).
Deels een zaak van de overheid, deels van het bedrijfsleven, deels van de mobiliteits-consument.
Apeldoorn verkent zijn toekomst met de blik op 2040 – maar is niet van plan het bij een stip op de
horizon te laten. Wie verkent mee, wie wil met ons stappen maken – in de binnenstad maar ook in
landelijk gebied? Voor experimenten (bussen-op-waterstof) zijn wij niet bang.



In productie van duurzame energie door stimulering over een breed vlak – van bio-energie via
zonne-energievelden naar windenergie. Kleinschalig en grootschalig, van burgercoöperaties tot
ondernemingen.
Overal zie je energie-initiatieven ontstaan (Kerschoten, deA, Zonnedorp Loenen, Lindenhove), die
op hun manier en voorwaarden uiteindelijk weer de middelgrote en grote producenten ontmoeten.
Wij zetten in op de breedte en hebben daar al veel ervaring mee. Met anderen willen we zoeken
naar versnelling in de binnenstad, in woongebieden, op bedrijfsterreinen – versnelling is nodig.

OP ZOEK NAAR NIEUWE FINANCIERINGSMODELLEN
Hoe kan je er voor zorgen dat elke euro het mogelijk maakt om er nog 4 uit geven? We moeten op zoek naar
andere modellen dan onuitgesproken en per saldo onzeker ‘vliegwieleffect’. Samenwerking tussen
investeerders, financiers en overheid moet zicht geven op échte versnellers.
Vooral rond investeringen in ‘anders omgaan met energie’ zijn modellen denkbaar die vertrouwen bieden bij
alle 3 betrokken partijen. In een groot isolatieproject in Gelderland zijn goede ervaringen opgedaan, waarbij
een grote versnelling is bereikt.

STEDENDRIEHOEK LEERT EN STEDENDRIEHOEK WERKT
Twee resultaatgerichte platforms die 1 op 1 met de Strategic Board zijn verbonden. Scherp op de noodzaak
een goed functionerende arbeidsmarkt te hebben. Op weg naar het laagste werkloosheidspercentage van
Nederland. Met het Akkoord van Beekbergen is een grote stap genomen, ook voor mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt.
Voor ongebruikelijke maatregelen vragen we beleidsruimte en regelruimte.

Apeldoorn:

 De “grote Veluwe”
Het Veluwe Manifest is ondertekend door ondernemers, natuurorganisaties en eigenaren. In hun manifest
zetten zij met kracht hun ambities neer. Dat samenwerkingsverband – een echte triple helix – werkt hard aan
het ‘merk’ Veluwe als hét toeristische en recreatieve gebied van Nederland. Een gebied dat inclusief de
flanken ecologisch, landschappelijk en cultuurhistorisch grote waarde heeft.
De netwerksamenwerking heeft de volgende kwaliteiten en ontwikkellijnen als belangrijk en meest kansrijk
onderkend:
Kenmerken en kwaliteiten:
 De Veluwe vakantiebestemming nummer 1 van Nederland
 De Veluwe het wildste en spannendste natuurgebied van Nederland
 De ‘Grote Veluwe’: de flanken bieden de verrassendste verbindingen tussen natuur, landschap,
cultuurhistorie en mensen
Ontwikkellijnen:
 Marketing
 Kwaliteit, ruimtegebruik en veiligheid van vakantieparken
 Spannende beleving van de Veluwe door buitensport, wildsafari’s en attracties
 Het Veluws verhaal van de cultuurhistorie

De breed gedragen inzet biedt kansen. Op de volgende thema’s zoekt Apeldoorn mét zijn netwerkpartners
partnership en commitment:
FLEXIBILITEIT IN REGELGEVING
Zonder twijfel zijn natuurwaarden hoog te waarderen. Wij zoeken partners voor het volgende beeld van wat
je als flexibiliteit zou willen.
Veranderingen, verbeteringen, saneringen: dat is allemaal nodig. Dat geldt voor kleine strikt lokale ingrepen,
via middelgrote ingrepen (bijvoorbeeld Nunspeet-aan-Zee) naar grotere structuuringrepen (rond ecologie of
bereikbaarheid). Vaak stuit je dan op regelgeving, die op de locatie in strikte zin verbeteringen onmogelijk
maakt terwijl in hogere zin een verbetering wordt geboekt.
Onze ambitie is:
 Per saldo moet de natuurwaarde van de Grote Veluwe omhoog
 Daarbinnen zit flexibiliteit, met minnen en plussen.
Is zo’n denk- en werkwijze op te bouwen? Zonder al te grote administraties?!
Voor dat traject zoeken wij provincie en rijk als partners. Meedenkers in anders omgaan met regels

COMMUNICATIE EN BEREIKBAARHEID
Een breed thema. Iedereen moet de Veluwe en zijn brede aanbod kennen (kenbaarheid), je moet er
makkelijk kunnen komen (bereikbaarheid) en verblijven:






Beter vermarkten en samen communiceren: met Visit Veluwe is een goede start gemaakt om die
Grote Veluwe met zijn rijke randen en zijn fraaie steden en dorpen goed neer te zetten. Nationaal en
internationaal.
Rond bereikbaarheid speelt een grote variatie van ideeën die we misschien tóch eens moeten
aandurven: waarom niet tóch een NS-halte Assel, met lijnen naar Radio Kootwijk én naar Nieuw
Milligen?
Waarom niet – bijvoorbeeld dáár – experimenten met chauffeurloze elektrische auto’s? Er is een
goede link te maken met het experiment Ede-Wageningen.
Voor een prettig verblijf zijn aantrekkelijke hotels, resorts en vakantieparken nodig met een aanbod
dat past bij de vraag van de huidige consument. Ook een excellent routenetwerk voor fietsen,
wandelen, paarden en varen is nodig voor het aanbieden van een spannend en aangenaam verblijf
op de Veluwe.

De lijn van mobiliteit/bereikbaarheid/communicatie verdient gewicht. Wie helpt mee? Apeldoorn en het
Veluws netwerk zoeken partners!

HERBESTEMMING DEFENSIETERREINEN
Een lopend traject dat vaart verdient. Voortgang, planvorming en investeringen zijn nodig. Sommige
terreinen verdienen herstel naar natuur en deels extensief recreatief gebruik. Andere terreinen vormen een
buitenkans: Nieuw Milligen.
Het thema Nationaal Buitensport Centrum levert veel ideeën en verbindingen op. Denk aan actuele thema’s
als gezondheid en bewegen, en simpelweg om markt voor de grootst mogelijke variatie aan buiten
zijn/buiten bewegen/buitensport.
We zijn al aan de slag met provincie en rijk. Versnelling van de planvorming en van investeringen is
opportuun en zet de Grote Veluwe op de kaart.
DE RANDEN VAN DE GROTE VELUWE
Daar is de bijzondere waarde van de combinatie bos/open water en van natuur/stad. Dat levert de volgende
mogelijkheden op:





Rondom tal van middelgrote locaties die moeten worden opgepakt – niet alleen omdat ze zijn
versleten, maar vooral omdat ze grote kansen bieden in het brede profiel van de Grote Veluwe
(hoogwaardige natuur en diverse recreatie).
De bevaarbaarheid van het Apeldoorns Kanaal. In het Overijsselse deel is er een begin mee
gemaakt, dat verdient voortzetting tot aan Apeldoorn.
De binnensteden en attracties aan de stadsranden vragen blijvend aandacht, juist met het oog op
diversiteit in het toeristisch en recreatief aanbod.

Wij zijn gestart met het opnieuw oppakken van het project ‘Apeldoorns Kanaal’. We zoeken commitment
voor dat traject.
PALEIS HET LOO
Eigenlijk moet je durven zeggen dat Paleis het Loo bij de top vijf van de grote Europese paleizen hoort. Dit
paleis (rijkseigendom) heeft in ieder geval een grote indringende renovatie nodig, inclusief nieuwe
installaties. Dat is een zeer grote investering.
Om het Loo meer bezoekers te gunnen moet nóg een stap worden genomen, een beetje in de richting van
het concept van het Mauritshuis plus een verbetering van het bereikbaarheidsprofiel.
Apeldoorn steunt Paleis Het Loo in de zoektocht naar ruimte voor extra ambitie. Bij provincie en rijk zoeken
we commitment voor die ambitie.

Arnhem:
 Arnhemse Wijksturing
Arnhem kiest voor een fundamentele wijkbenadering als nieuw sturingsprincipe en een radicale herordening
van veel gemeentelijke taken en budgetten van centraal niveau naar wijkniveau.
Naar analogie van de sociale wijkteams, zien wij ook mogelijkheden om veel andere taken in een
vergelijkbare werkvorm naar wijken te brengen. Deze vorm van sturing noemen wij frontlijnsturing en passen
we zoveel mogelijk toe. Frontlijnsturing verkort de lijnen tussen wijkbewoners en professionals, waardoor
zaken effectiever en efficiënter opgepakt kunnen worden.
Een echte stap verder zetten dus. We willen zoveel mogelijk decentraal op wijkniveau gaan uitvoeren. Vanuit
de wijk wordt aangegeven wat nodig is om daarmee de lijnen tussen inwoners en overheid zeer te verkorten
en efficiënter te werken. Sleutelwoorden daarbij zijn: innovatie en recombineren van centraal niveau naar de
wijkvraag; versterken participatie en zelforganiserend vermogen van inwoners. We willen deze omslag naar
wijksturing in korte tijd realiseren.
Arnhem en het Rijk hebben een lange praktijk van succesvolle samenwerking op het gebied van
wijkaanpak. Deze innovatieve ontwikkeling naar wijksturing zou zich ons inziens goed kunnen lenen voor
zo'n hernieuwd succesvol partnerschap.

 Arnhem: 'Electricity' en EMT-innovatie
Arnhem is vanouds elektrische hoofdstad van Nederland (KEMA, TenneT, trolley, Alliander) en anno 2015
trots centrum van een innovatief EMT-cluster in Gelderland. Het cluster telt naast grote gevestigde spelers
ook een groot aantal internationaal actieve MKB-bedrijven en onderzoeks/opleidingscentra voor
bijvoorbeeld smart grids, duurzame energiesystemen en (waterstof-)elektrisch rijden en tanken. Ideaal voor
'nieuwe energie' in de wijk, stad en regio. De EMT sector telt in Gelderland 48.000 banen, waarvan meer dan
20.000 (43%) in de regio Arnhem-Nijmegen, met als historisch zwaartepunt Arnhem.
Actuele Arnhemse ambities/opgaven:
o

Laten zien en opschalen van innovaties voor energietransitie en mobiliteit, met en voor eindgebruikers in
de wijk, stad en regio.
- Voortzetten van de Green Deal Smart Energy Cities, met uitrol van 'slimme' en duurzame
energieinnovaties voor en door eindgebruikers. Wijken, stad en regio kunnen daardoor vaker en
zelfstandiger in hun duurzame energiebehoefte voorzien én raken sterker en zelfbewuster
betrokken bij hun fysieke en sociale leefomgeving. Arnhem is één van de vijf Nederlandse
steden in de kopgroep hiervoor. Plannen voor transformatie van 100.000 gebouwen t/m 2019
worden één dezer dagen aan uw ministerie en het ministerie van EZ aangeboden.
- Uitrol van innovaties voor E-mobility: (waterstof-)elektrisch vervoer, Trolley 2.0 en de
bijbehorende innovaties voor duurzame laad- en tankinfrastructuur.

o

Versterken van de groei- en innovatiekracht van het (nationale) cluster voor duurzame, slimme
energiesystemen in bestaande stad en mobiliteit.
- Voortzetten van het triple helix transitieprogramma inclusief eindgebruikers wijk, stad en regio.
- Versterken open ontwikkelcentra en publiek privaat actieprogramma waarin startende en
gevestigde ondernemers faciliteiten en kennis delen met regionaal gevestigde ROC's
Hogescholen (Automotive, Sustainable Electric) en universiteiten. Voorbeelden: Watt Connects,
Powerlab, SEECE, Automotive centre of Expertise, Greenhouse en Oost Nederland Energiek
(met installatiebranche en drie ROC's). Doelstelling: versnelde en gecombineerde ontwikkeling
van E-innovaties en E-talent.

 Stedelijke netwerkvorming met Nijmegen
Arnhem en Nijmegen zijn de twee centrumsteden van de meest verstedelijkte regio van Gelderland. Arnhem
is zich er samen met Nijmegen bewust van dat steden en stedelijke netwerken productiever zijn, sneller
groeien en een groter innovatief vermogen hebben als ze samen optrekken. Hier ligt ook een relatie met het
provinciale beleid in Gelderland dat er op gericht is de stedelijke netwerken tot grotere bloei te laten komen.
De combinatie van hoogwaardige bedrijvigheid met de in de regio gevestigde kennisinstellingen
(universiteiten en hogescholen, maar ook twee grote mbo's), de uitstekende ligging en aansluiting op
internationale infrastructuur, een relatief jonge, hoogopgeleide en nog groeiende bevolking van 800.000
mensen maken het stedelijk netwerk Arnhem Nijmegen dé economische motor van Gelderland. De nauwe
samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven (de Triple Helix in opbouw) in de regio
Arnhem Nijmegen past perfect binnen deze ontwikkeling.
De samenwerking met Nijmegen kent momenteel onder meer de volgende concrete punten:.
- Warmtenet Arnhem-Nijmegen
- Verkenning samenwerking energietransitienetwerken Energy Made in Arnhem en Power2Nijmegen.
- Uitwerking Liberation Route Europe (met Nijmegen en anderen)

 MIRT-rapportage regio Arnhem-Nijmegen
In april 2015 zal de MIRT-rapportage regio Arnhem Nijmegen aan de minister van Infrastructuur & Milieu
worden opgeleverd. De MIRT-rapportage schetst de fysiek-economische ambitities opgaven voor het
stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen. Tezijnertijd kan dit samen met Nijmegen ook worden ingebracht in het
proces Agenda Stad.

 De beleving van vrede en vrijheid
Het Normandië van Noordwest Europa, zo wordt de regio Nijmegen-Arnhem-Wageningen-Kleve wel
omschreven. Eind 1944 – begin 1945 werden hier beslissende veldtochten en –slagen geleverd, waarmee
het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa werd ingezet. Market Garden was er daar de bekendste
van. Nijmegen zet zich in om in samenwerking met kennisinstellingen als de Radboud Universiteit, musea
als het Bevrijdingsmuseum te Groesbeek, erfgoed- en landschapsbeheerders, het regionale basis- en
voortgezet onderwijs, hotel- en horecaondernemers, het Regionaal Bureau voor Toerisme en de Euregio
Rijn Waal, de historische betekenis van het gebied voor 70 jaar Europese Vrede en Vrijheid beleefbaar te
maken, te houden en uit te dragen. We zoeken daar naast de samenwerking in de stedelijke regio ook naar
samenwerking met andere overheden als de provincie Gelderland, Rijks departementen (m.n. OCW en
VWS), Duitse overheden in NRW en Europese programma’s. Eén van bij deze citydeal horende meerjarige
projecten is de Liberation Route, een project gestart door de Stadsregio Arnhem Nijmegen, dat onze regio
inmiddels verbindt met regio’s van Normandië tot Berlijn.

