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Aanleiding 

De samenwerking in de Achterhoek is in september 2018 in de nieuwe vorm van start gegaan. 

Ondernemers, maatschappelijke organisaties en de overheid werken samen in de Achterhoek Raad, 

de Achterhoek Board en aan de zes Thematafels. Deze samenwerking is ingericht om de opgaven 

waar de Achterhoek voor staat gezamenlijk op te pakken, geen van de partijen kan dat alleen.   

Om deze inspanningen te richten is een ruimtelijk economische agenda nodig. De huidige Achterhoek 

Agenda 2020 is toe aan bijstelling. Daartoe is afgesproken dat de Board een Visie richting 2030 

uitwerkt, deze wordt op 8 april 2019 ter besluitvorming voorgelegd aan de Achterhoek Raad. 

 

Waar staan we nu 
We beginnen niet bij nul. In de afgelopen jaren is al veel gebeurd op het gebied van werken, wonen 

en bereikbaarheid. Bedrijven en onderwijs werken samen in het Smart Business Centrum om Smart 
Industry te implementeren, SmartHub zet volop in op het aantrekken van jong talent, de uitdagingen 

op de woningmarkt zijn goed in beeld en er lopen (pilot)projecten op het gebied van wonen en 
fijnmazige bereikbaarheid. 

Op 16 november is bekend geworden dat de Achterhoek een Regiodeal gaat sluiten met het Rijk, 

waarbij het Rijk € 20 miljoen heeft toegezegd. Een prachtige erkenning voor de opgaven, aanpak en 

samenwerking in de Achterhoek. De Regiodeal wordt in de komende maanden gezamenlijk met het 

Rijk, de Provincie en alle betrokken partijen verder uitgewerkt in projecten en heeft een looptijd van 

2019 tot en met 2022. Onze opgaven in de regiodeal zijn een belangrijk pijler van onze visie richting 

2030. De aanvraag die voor de Regiodeal is ingediend is hierbij bijgevoegd als bijlage IV.  

 

De Achterhoek Board en de Achterhoek Thematafels zijn in september van start gegaan in de nieuwe 

samenstelling. Daarbij zijn ze direct aan de slag gegaan om de contouren van de Achterhoek Visie 

2030 te schetsen. Hiervoor hebben ze naast de Regiodeal onder meer het voorwerk van de 

stuurgroep Achterhoek 2020 (ToekomstKrant) en relevante onderzoeken, zoals de Transitieatlas 

Beroepsonderwijs en het Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek gebruikt. De 

Thematafels hebben op 3 september met u informeel gesproken over wat u belangrijk vindt voor de 

toekomst van de Achterhoek. 

 

Zowel Board als Thematafels hebben in de afgelopen maand vanuit hun eigen rol gewerkt aan de 

ambities en doelen richting 2030. Ook is nagedacht hoe we die ambities en doelen kunnen bereiken. 

Dit als opmaat voor het jaarplan. De discussie over ambities, doelen en het hoe is nog niet afgerond. 

Niet alle Thematafels zijn daarin even ver, en ook de afstemming tussen Board en Thematafels loopt 

nog. De bespreking in de Achterhoek Raad van 3 december vindt hiermee in een vroeg stadium 

plaats, zodat de input ook echt nog mee kan worden genomen bij het schrijven van de Visie2030.  

 

Dit neemt niet weg dat de eerste contouren van de visie geschetst kunnen worden. De onderwerpen 

voor de Visie2030 en de parameters om dit meetbaar te maken vindt u in de bijlage I. Op 3 december 

ligt dit ter bespreking aan u voor en kunt u richting geven aan de verdere uitwerking.  
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Vervolgproces 

In december en januari werken Board en Thematafels de visie verder uit. Zie hiervoor de bijgevoegde 

planning (bijlage II) en de memo over proces en rollen (bijlage III). In de planning is het voorstel 

opgenomen om begin maart de conceptvisie informatief te bespreken met de Achterhoek Raad. De 

Achterhoek Board doet dit voorstel om de stap van deze bespreking van de hoofdlijnen van de visie 

op 3 december 2018 naar de besluitvormende bespreking in april 2019 kleiner te maken. Alle 

individuele Achterhoekse gemeenteraden kennen in eigen huis bovendien ook de mogelijkheid een 

onderwerp op een of andere manier informatief te bespreken. In dit geval kunnen de vragen gesteld 

worden aan de Achterhoek Board en kan de Board toelichten waarom zij bepaalde keuzes maakt. 

 

 

Beslispunten 
1. Kennis nemen van Op weg naar de Visie2030 en u uit te spreken over de richting en de 

gekozen onderwerpen met bijbehorende parameters. 
2. In te stemmen met het geschetste proces om tot de Visie2030 te komen. 
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