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propositie NOVI-gebied Amhem-Nijmegen-Foodvalley

Geachte raad,
De regio Arnhem-Nijmegen en de regio Foodvalley (Ede/Wageningen) hebben zich gezamenlijk
aangemeld als NOVI-gebied. In deze brief geven wij u uitleg waarom deze aanmelding is gedaan en
welke kansen dit mogelijk geeft voor onze regio.
Inleiding
Het Rijk heeft het concept van de Nationale Omgevingsvisie “Duurzaam perspectief voor onze
leefomgeving” gepubliceerd. Deze Nationale Omgevingsvisie (NOVI) komt voort uit de
Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking treedt. De NOVI bevat een
toekomstperspectief voor 2050. De NOVI is richtinggevend voor het Rijk en bevat ook een opmaat
naar een uitvoeringsagenda die voor alle landsdelen verder wordt uitgewerkt.
Begripsomschrijving NOVI-gebied
Een NOVI-gebied is een regio waar door de samenloop van verschillende nationale belangen en de
omvang van regionale opgaven intensieve samenwerking noodzakelijk is om tot passende
oplossingen te komen. Hier wordt extra inzet van het Rijk en de regio gevraagd. Regio’s met zo’n
complexe en uitdagende problematiek zijn nadrukkelijk uitgenodigd met voorstellen te komen en
zich aan te melden als NOVI-gebied.
Regio Arnhem-Nijmegen en Foodvalley als NOVI-gebied
De regio Arnhem-Nijmegen heeft in samenwerking met de regio Foodvalley de mogelijkheid
aangegrepen om tot een propositie als NOVI-gebied te komen. Deze propositie “naar een groene
metropoolregio” is als bijlage bijgevoegd.
De basis voor deze propositie is gehaald uit het document “Gezonde Groei” van de regio
Arnhem/Nijmegen. De propositie verbindt dit met datgene wat een NOVI-gebied vereist én met de
vier nationale doelen in de NOVI: ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie, duurzaam
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economisch groeipotentieel, sterke en gezonde regio’s en toekomstbestendige ontwikkeling van
landelijk gebied.
Ambitie
De regio Arnhem-Nijmegen en regio Foodvalley heeft de ambitie geformuleerd om door te groeien
naar een groene metropoolregio van internationale betekenis. De regio wil zichtbaar zijn als dé
topregio in food, health en energy en waarin we circulair worden in alle facetten van de
leefomgeving en zo een voorbeeld zijn voor een gezonde groei.
Standpunt college
Ons college ondersteunt de aanmelding volledig. Het past ook uitstekend in het proces naar de
versterkte regionale samenwerking, die dit voorjaar gestart is in de regio Arnhem-Nijmegen.
Het zal zeker bijdragen aan een sterkere regio met één agenda en één gezicht naar buiten. De
samenwerking met de Foodvalley in dit geval maakt de regio completer, hetgeen onze positie in
nationaal en internationaal opzicht versterkt.
Vervolg
Het Rijk zal eind dit jaar haar keuze maken uit de verschillende aanmeldingen voor aanwijzing tot
NOVI-gebied. Een positief besluit van het Rijk gaat ons als regio helpen de samenwerking met het
Rijk te versterken. Daarnaast kan het zeker bijdragen aan andere processen met het Rijk zoals regioof woondeals.
Wij zullen u op de hoogte houden van het vervolg.

Dyanne Koeken
secretaris
.

Bijlage: naar een groene metropoolregio.
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