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We weten dat:
- Met de Verstedelijkingsstrategie Groene Metropool Arnhem Nijmegen Foodvalley het de
ambitie is om uit te groeien tot een regio van internationale betekenis.
- De Groene Metropoolregio Nederland ontsluit naar Centraal- en Oost-Europa en vice
versa.
- Met de verdere internationalisering van economie en maatschappij het belang van
goede verbindingen naar het Europese achterland (Berlijn, Frankfurt) alleen maar
toeneemt.
- Dwars door deze regio twee belangrijke Europese goederencorridors lopen waarvan
één
door de gemeente Arnhem.
- Arnhem en de omliggende regio profiteert van onze gunstige ligging aan deze corridors,
omdat dit het voor bedrijven aantrekkelijk maakt zich hier te vestigen.
- De ligging aan de Europese hoofdtransportassen (A1, A12, A15, A73, Betuweroute,
Waal en Rijn) nog meer kansen biedt op het gebied van hoogwaardige logistiek en
maakindustrie.
- Het beoogd effect van de strategie is om op basis van een gezamenlijke
verstedelijkingsstrategie langjarige afspraken tussen Rijk en Provincie te maken die
bijdragen aan de ontwikkeling van Arnhem en de omliggende regio.
We vinden dat:
- de Verstedelijkingsstrategie moet worden gebruikt om een Groene Metropool van
internationale betekenis te bouwen.
- Een belangrijk doel van de strategie is om dé circulaire topregio van Europa te worden.
- Deze strategie kansen biedt nationale en internationale verbindingen (weg en spoor),
campusontwikkeling, logistieke hotspots en energieclusters te versterken, met
meerwaarde voor Arnhem en de bewoners.

-

Een investeringsagenda nodig is om de strategie te kunnen uitvoeren en dat hiervoor
zoveel mogelijk overheden en bedrijven betrokken moeten worden.
Met de strategie nadrukkelijker Europese samenwerking en bijbehorende middelen
gezocht kunnen worden, gezien de ambities en ligging van onze Groene
Metropoolregio.

Hiermee verzoeken wij het college:
- In de samenwerking binnen de Groene Metropool Arnhem Nijmegen en Foodvalley,
grotere ambities op het gebied van Europese samenwerking en middelen na te streven
en hierbij actief de afdeling Public Affairs van de Groene Metropool in te zetten,
passend bij de internationale ambities van de Verstedelijkingsstrategie.
En gaan over tot de orde van de dag.
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