
 
 
 
 

Gemeenteraad Arnhem       AANGENOMEN
     
 
Bij elkaar op    
 

16 juni 2021 
 

Bij de bespreking van  
 

Vaststellen: Regionaal Programma Werklocaties 2021-
2024 

 

Motie van  
 
 

Tulay Gemici - GroenLinks 
Leo de Groot - Partij voor de Dieren 

Titel van de motie   Een complete monitor voor de breedte van de opgaven 

Nummer  
Zaaknummer 

21M57 
554061 

 
We weten dat:  
 
 In de visie van de gemeenschappelijke regeling (GR) Regio Arnhem-Nijmegen de nadruk 

ligt op een groene, circulaire en ontspannen groeiregio; 
 De regio zich wil profileren als de Groene Metropool; 
 Hiertoe een brede regionale agenda is opgesteld; 
 De afspraken in de regio zoals vastgelegd in het RPW belangrijk zijn om ontwikkelingen in 

de regio af te stemmen;  
 In het raadsvoorstel wordt voorgesteld om het RPW 2021-2024 medio 2022 te monitoren;  
 De Ladder van Duurzame Verstedelijking als toetsingskader en het tweejaarlijkse 

monitoronderzoek door Ecorys niet ingaat op de sustainable development goals en de 
lange termijneffecten van groei in de regio door o.a. XXL-locaties in de regio;  

 De “Monitor Brede Welvaart” wat ontwikkeld is door het Centraal Bureau van de statistiek 
(CBS) als aanvulling op het BBP, niet alleen naar het niveau van de brede welvaart ‘hier en 
nu’ kijkt, maar ook in kaart brengt in hoeverre dit welvaartsstreven een druk legt op 
volgende generaties in Nederland (brede welvaart ‘later’) en op andere landen (brede 
welvaart ‘elders’). Daarnaast onderzoekt de monitor hoe brede welvaart verdeeld is onder 
bepaalde groepen in de samenleving; 

 De gemeenteraad van Rheden zich middels een motie heeft uitgesproken over de 
toepassing van deze Monitor Brede welvaart;  

 De Monitor Brede Welvaart in de metropoolregio Eindhoven is doorvertaald in een regionale 
monitor en als voorbeeld dient voor andere regio’s die dit instrument willen inzetten; 
 

 
We vinden dat:  
 
 De breedte van de opgaven waar de regio voor staat, vraagt om een monitoringsinstrument 

dat past bij deze opgaven; 



 De gemeente Arnhem zich ook moet uitspreken over het belang van een bredere 
benadering die niet alleen kijkt naar de economische welvaart maar ook naar de brede 
sociaal-maatschappelijke welvaart in onze regio; 

 De evaluatie in 2022 van het RPW met o.a. de ‘ontwikkelruimte voor XXL-logistiek’ een 
eerste gelegenheid biedt om ervaring op te doen met de toepassing van het instrument 
’Monitor Brede Welvaart’; 

 
Daarom verzoekt de gemeenteraad het college om:  
 
 De Monitor Brede Welvaart als instrument in te zetten om de effecten van de regionale 

agenda te evalueren; 
 De resultaten uit dit onderzoek te delen met de gemeenteraad   

  
 

en gaat over tot de orde van de dag.  
 

 
Raadsleden 
 
Tulay Gemici - GroenLinks 
Leo de Groot - Partij voor de Dieren 
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