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Onderstaand raadslId stelt de raad voor om in de vergadering van 8 december 2021, 

Economische Agenda Arnhem 2021-2025, Energieke stad, een besluit te nemen over ‘Een 

Arnhemse week van verbinding, experiment en innovatie’.   

Door dit voorstel aan te nemen zal de gemeente en haar partners kijken wat de mogelijkheden 

zijn voor een Arnhemse ‘Dutch Green week’. Een terugkerend evenement over energie, 

transitie, innovatie en verbinding. Samen met lokale, regionale en eventueel landelijke partners, 

waarin al actieve partners samenwerking zullen aangaan voor een terugkerend evenement 

waarin de waarden van verbinding, transitie, experiment en innovatie, zullen terugkeren. 

Omdat we weten dat:  

- We in Arnhem een grote variëteit hebben aan organisaties en bedrijven die bezig zijn met de 
grote transitievraagstukken uit onze tijd; 
- Er verschillende Arnhemse organisaties en evenementen op de sneden van transitie, 
experiment en innovatie opereren; 
- Er ook in de regio, landelijk en internationaal veel initiatieven en organisaties zijn die in de 
verschillende disciplines werken, waarbij verbinding en samenwerking tot oplossingen en 
inzichten zal leiden; 
- Er interesse is in het organiseren van een week waarin deze transities, experimenten en 
innovaties een podium krijgen; 
- Verbinding en samenwerking tussen de verschillende disciplines en organisaties van groot 
belang is voor vernieuwing en experiment; 

Omdat we vinden dat:  

- Door te verbinden en te delen we meer houvast en snelheid kunnen krijgen in de grote 
vraagstukken van vandaag de dag; 
- We door dit in de vorm van een terugkerend evenement te gieten de samenwerking en 
verbinding tussen stad, ondernemers en inwoners het hele jaar door zullen verbeteren; 
- Door het organiseren van een terugkerend evenement zullen bedrijven, organisaties en 
initiatieven in de breedte van de (energie)transitie elkaar beter kunnen vinden;  
- We door het stimuleren van een terugkerend evenement, de verschillende organisaties, 



bedrijven en mensen waar veel van Arnhemse kracht in zit een podium krijgen. Dit zal tevens 
de solidariteit en kennis onderling, binnen en buiten Arnhem vergroten. 

Daarom vraagt de gemeenteraad, roept het college op om:  

- Samen met de verschillende partners te kijken wat de mogelijkheden zijn voor een Arnhemse 
‘Dutch Green week’, waarin al actieve partners samenwerking zullen aangaan voor een 
terugkerend evenement waarin de waarde van verbinding, transitie, experiment en innovatie 
een podium zullen krijgen. Met deze inzichten en mogelijkheden de raad te informeren of 
eventueel met een raadsvoorstel te komen. 

Muriël Simonis - GroenLinks 
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