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Concept besluit 

De Achterhoek Raad besluit de Achterhoek Visie 2030 vast te stellen. 
 

Context 

Het vaststellen van de “Achterhoek Visie 2030” valt onder de verantwoordelijkheid van de 

Achterhoek Raad, zoals vastgelegd in het document ‘De Achterhoek werkt door 2.0’ (april 2018) en  

de ‘Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek’ (vastgesteld op 11 juli 2018). 

 

Inleiding 
De Achterhoek Visie 2030 die nu voorligt is in de periode september 2018 tot en met februari 2019 tot 

stand gekomen. Dit in een interactief proces tussen de Achterhoek Raad, de Thematafels en de 
Achterhoek Board. 

Op 11 maart is de concept Achterhoek Visie 2030 besproken in uw Raad. De Raad was positief over 

de concept Achterhoek Visie 2030 en de gekozen richting. De Raad heeft onder meer meegegeven dat 
de uitwerking nog compacter en concreter moet worden en dat er aandacht moet zijn voor prioritering 

en transparantie. 
Vanuit de Board is aangegeven dat de concretiseringsslag in het najaar bij de jaarplannen komt.  

Wat betreft de prioritering constateerde de Board dat iedere fractie andere prioriteiten stelt, waardoor 
per saldo op de 6 opgenomen prioriteiten wordt uitgekomen. Wel is toegezegd om de visie in een 

beknopte samenvatting weer te geven. Deze samenvatting is bijgevoegd. 

Ook heeft de Board de Visie 2030 op onderdelen wat compacter geformuleerd en onderschrijft zij het 
belang van transparantie. 

 
DE VISIE ACHTERHOEK 2030 IN HET KORT 

De Achterhoek is een uniek gebied met een grote potentie voor ontwikkeling. Sterke waarden zijn de 

prachtige woon- en werkomgeving, de bloeiende en innovatieve economie en de cultuur van 
samenwerken en vertrouwen. De potentie zien we in de versterking en verbreding van de Achterhoek 

als open innovatiesysteem, de ruimte voor experimenteren en in het verhogen van de kwaliteit van de 
leefomgeving zoals de woningen, het buitengebied en de bereikbaarheid. Ruimte voor innovatie, 

groeien in kwaliteit! 

 
Kompas  
De visie geeft aan waarop we onze energie de komende jaren richten om de Achterhoek het 
economisch sterke, innovatieve, sociale, prachtige en eigenwijze gebied te laten blijven dat het is. 

Daarmee vormt de visie ons kompas om te kunnen inspelen op ontwikkelingen buiten en binnen de 
Achterhoek.  

 

Uitdagingen en kansen 
De Achterhoek is een economisch krachtige en innovatieve grensregio met veel gespecialiseerde 

maakbedrijven. De grootste uitdaging voor de Achterhoek is het aantrekken van voldoende 
arbeidskrachten; de komende jaren zijn er zo’n 27.000 extra werkenden nodig. Dit komt door groei 

van bedrijven, reshoring en de afnemende beroepsbevolking (-12% tot 2030).  

 
 



     
 

Achterhoek Raad 

 

 

 
 

Onze tweede grote uitdaging is het in balans brengen van de woningmarkt, zowel qua aantallen als 
kwalitatief. We willen passende woningen voor elke leeftijd en moeten daarbij een flinke 

verduurzamingsslag maken. Tot slot doet het bestaande wegen- en spoornetwerk de afstand tussen 
de Randstad en de Achterhoek verder lijken dan deze daadwerkelijk is. 

 

De Achterhoek kent een aantal ijzersterke randvoorwaarden, stuk voor stuk kansen: 
  

 We zijn goed verbonden met buurregio’s (ook Duitse) en in staat in te spelen op mondiale 

trends; 
 We hebben het concept ‘open innovatie’ tot grote hoogte doorgevoerd (als reactie op het 

gebrek aan kennisinstellingen in onze directe omgeving). Behalve in de maakindustrie is open 

innovatie ook prima toe te passen in sectoren als agro, zorg, bouw en bij wonen en mobiliteit; 

 De specifieke regionale cultuur zorgt voor ‘trouw’ aan en inzet voor de regio van zowel 

inwoners als bedrijven; 
 Onze bedrijven en organisaties munten uit in onderlinge verbondenheid en vertrouwen, een 

absolute ‘must’ voor open innovatie. 

 
Tel daarbij de groene en ruime leefomgeving, dan is duidelijk dat de Achterhoek een ‘werelddorp met 

vleugels’ is. Een kwaliteit om te koesteren en uit te buiten! 
 

Aanpak: inclusief en integraal  
Onze aanpak is van top tot teen een aanpak van de ondernemers, maatschappelijke organisaties en 
overheden gezamenlijk. Onze samenwerking is innovatief en vooruitstrevend. Ondernemers en 

maatschappelijke organisaties doen en besluiten mee in de volledige agenda. De Achterhoek Raad is 
vooraan in het proces in positie. De Achterhoek Board werkt samen met onze Thematafels aan een 

productieve, gekwalificeerde, bereikbare, schone, leefbare & gezonde regio.  

 
Hoogste prioriteiten 
Onze ambitie is hoog en de visie breed en samenhangend. Vanuit deze integrale agenda richt de  
Achterhoek Board zich als eerste op drie doelen:  

 
 De Achterhoek beter bereikbaar maken door het verbeteren van de N18, de aansluiting A18 

op de A12 en de ruggengraat van ons OV (spoor).  

 Smart Industry volop stimuleren en promoten en in te zetten op open innovatie.  

 De ontwikkeling van onze dorpen en steden, door in te zetten op kwaliteit en een woning voor 

iedereen. 
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