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We zien dat de voorbereiding en uitvoering van pro-

jecten die bijdragen aan de Visie 2030 op stoom komt. 

We sluiten aan bij de energie en initiatieven die vanuit 

de Achterhoek komen. Afhankelijk van het onderwerp 

gaat dat snel of minder snel, omdat er meer afstem-

ming of uitwerking nodig is. Bovendien kan niet alles 

tegelijk.

De thematafels hebben de focus voor 2020 bepaald. 

De focus staat hieronder kort beschreven, waarbij de 

meest in het oog springende en concrete projecten 

zijn opgenomen. De opdracht en doelstellingen staan 

uitgebreid beschreven in de Visie 2030, dit willen we 

hier niet herhalen. Wel is de hoofdoelstelling per the-

matafel opgenomen. Voor de subdoelen verwijzen we 

graag naar de 8RHK Visie 2030. 

In de bijlage vindt u de concept-jaaragenda voor de 

Achterhoek Raad in 2020.

Inleiding

open 
innovatie-
systeem

digitalisering

robotisering

ontgroening

vergrijzing

globale netwerken

andere balans
werk en privé

flexibilisering

stad en platteland 
dichter bij elkaar

klimaatverandering

reshoring

duurzame en slimme 
mobiliteitsoplossingen

duurzame en 
passende 
woningen

energietransitie

slimme zorg

langer gezond

CIRCULAIR

KRINGLOOPLANDBOUW

inclusieve 
arbeidsmarkt

sterk netwerk smart
economische 
en sociale 
innovatie

https://8rhk.nl/wp-content/uploads/2019/06/8rhk-visie-2030_brochure.pdf
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Doelstelling voor 2030: 3% groei 

arbeidsproductiviteit

Ontwikkelingen 2019

De thematafel werkt aan twee programmalijnen: Slim 

Innoveren en Slim Werken. Voor Smart Werken en Inno-

vatie is onder meer het ecosysteem in beeld gebracht. 

Via de open innovatie systeembenadering is daarbij 

zichtbaar geworden waar witte vlekken in het ecosys-

teem zitten. Een sterk ecosysteem helpt open innovatie 

te versnellen. Vanuit deze analyse wordt ingezet op de 

ontwikkeling van kennis en businessclusters en startups 

en scale-ups. 

Focus 2020

Stimuleren startersklimaat

We zetten in op mogelijkheden om een onderneming te 

starten te vereenvoudigen, de zichtbaarheid van startups 

te vergroten en het vestigingsklimaat voor startups en 

scale-ups te verbeteren. Er zijn nu drie innovatie hot-

spots benoemd die verder worden uitgebouwd: 

• CIVON/Smart Business Centrum; gericht op de (smart)

maakindustrie

• De Marke; gericht op de agro sector

• De Steck; gericht op de circulaire economie en dien-

stensector

In het verlengde hiervan wordt ingezet op de DRU Star-

tersfaciliteit; een incubator voor smart industry. Deze 

vult de functies bij het SBC/CIVON aan

Formeren/uitbouwen kennis en businessclusters

Prioriteit wordt ook gelegd bij het intensiveren van ken-

nis en businessclusters. Hiervoor zijn in 2019 de nodige 

voorbereidingen getroffen voor projecten.

• Smarthub Development; Leerkring en ontwikkelpro-

gramma voor werknemers

• 3D metaalprinten; doorontwikkelen metaalprint tech-

niek in clusterverband

Behouden jongeren en aantrekken arbeidskrachten

De focus ligt op het boeien en binden van jongeren. 

• 3D Printproject jongeren; jongeren enthousiasmeren 

voor techniek

• Technisch Lego League; jongeren enthousiasmeren 

voor techniek

• SmartHub Achterhoek; doorontwikkeling stage en 

afstudeerregio (met student ambassadeurs, aanwezig-

heid op stagemarkten etc.)

Smart Werken & Innovatie
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Doelstelling voor 2030: Vraag en aanbod op de 

arbeidsmarkt meer in evenwicht

Ontwikkelingen 2019

We willen twee dingen bereiken: Iedereen kan hier aan het 

werk en bedrijven en organisaties kunnen voldoende goed 

opgeleid personeel krijgen. We zetten vooral in op de secto-

ren Techniek en Zorg aangezien hier de grootste uitda-

gingen voor de Achterhoek liggen. Er zijn projecten als 

het Grensland College en Fonds voor Talentontwikkeling 

voorbereid. De Achterhoekse Doe Agenda is goedge-

keurd door het Rijk en hiermee kunnen we aanspraak 

maken op 2 miljoen euro voor mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt. 

Focus 2020

Leven Lang Ontwikkelen 

Hierbij zetten we in op het aanbieden van Associate De-

gree (AD) opleidingen, hybride onderwijs (praktijkleren) 

en investeren we in bij-, om- en herscholing.  

• Fonds voor Talentontwikkeling; met vouchers stimule-

ren we het opleiden in en naar kansrijke beroepen

• Grensland College; starten Euregionale AD School, 

hiermee halen we hbo-opleidingen naar de Achterhoek

Inclusieve arbeidsmarkt

Iedereen doet mee in de Achterhoek, want we kunnen 

iedereen gebruiken op de arbeidsmarkt.

• Toolkit statushouders; een op de werkgever gerichte 

set van instrumenten om statushouders versneld aan 

het werk te krijgen

• Klasse!; ruim 16.000 autochtone Achterhoekers zijn 

laaggeletterd. Met Klasse verleiden wij ze en bieden 

we hen een kans om hun taalkennis op niveau te krij-

gen

• Doe Agenda, perspectief op werk; acties en projecten 

gericht op mensen met een afstand tot de arbeids-

markt

Onderwijs &  Arbeidsmarkt
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Doelstelling voor 2030: energieneutraal, betaal-

baar en betrouwbaar vervoer

Ontwikkelingen 2019

Als uitwerking van de Mobiliteitsagenda is het Uitvoe-

ringsprogramma Mobiliteit vastgesteld. Prioritaire pro-

jecten zijn en blijven de N18 2e fase en de Regio Expres 

(spoorlijn Winterswijk-Arnhem). Er is opdracht gegeven 

voor een nader onderzoek naar de N18 2e fase. ProRail en 

de provincie doen een haalbaarheidsstudie naar de Regio 

Expres. Vanuit de Regio Deal is de programmalijn Fijnma-

zige bereikbaarheid uitgewerkt. Belangrijkste doel van 

de programmalijn is om uiterlijk in 2022 een regiobreed 

MaaS-concept te hebben ingevoerd. 

Focus 2020

N18 2e fase en A12

We zetten in op een goede bereikbaarheid, dit is cruci-

aal voor het vestigingsklimaat en de leefbaarheid in de 

Achterhoek.

• Afronding onderzoek N18 2e fase; in beeld brengen 

realisatiemogelijkheden en vervolgens de benodigde 

vervolgstappen (lobby) bepalen

• Aanpak fileproblematiek A12; inzet op gedrag beïn-

vloedende maatregelen (o.a. inzet mobiliteitsmake-

laar). Dit doen we samen met de Regio Arnhem-Nijme-

gen en VNO/NCW Midden

Regio Expres en grensoverschrijdend OV

Spoorverbinding Winterswijk-Doetinchem-Arnhem is een 

van de succesvolste regionale spoorverbindingen. Met 

de Regio Expres willen we de reistijd aanzienlijk verkor-

ten. Doel is om in 2027 de Regio Expres aanvullend op de 

reguliere dienstregeling 1 keer per uur te laten rijden.

• Lobby Regio Expres; gericht op provinciale- en Rijksfi-

nanciering

• Buslijn Aalten-Bocholt; na de succesvolle pilot en de 

ondertekening van de intentieverklaring zal de buslijn 

begin 2020 opnieuw gaan rijden. Deze buslijn verbindt 

het NL en DL treinnet en verbetert de bereikbaarheid 

van de FachHochschule

Fijnmazige bereikbaarheid 

Vanuit de Regio Deal willen we hier een flinke slag in 

maken en als eerste landelijke Regio een MaaS-concept 

implementeren. Hiervoor doen we proefprojecten maar 

zetten we ook stevig in op een robuust concept.

• Netmobiel; Pilot in Oost Gelre en opschaling naar an-

dere zes gemeenten

• Mobiliteit As A Service; Het opzetten van een (ruraal) 

MaaS-concept

Mobiliteit &  Bereikbaarheid
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Doelstelling voor 2030: De score voor leefbaar-

heid blijft minimaal op een 7,8

Ontwikkelingen 2019

De thematafel heeft elf uitgangspunten vastgesteld voor 

Wonen en Vastgoed in de Achterhoek. Een van de uitwer-

kingen is het toetsingskader ‘Regionale kwaliteitscriteria 

voor woningbouw in de Achterhoek’. De drie program-

malijnen zijn verder uitgewerkt, de woningmarktmonitor 

2019 is opgeleverd, de basis voor een transformatiestra-

tegie is gelegd, er zijn regionale afspraken gemaakt 

over tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten en er 

is gezorgd voor continuering van het succesvolle pro-

ject LeefSamen, gericht op het langer zelfstandig thuis 

wonen.

Focus 2020 

Kwaliteitsverbetering bestaande woningvoorraad

De afgelopen jaren is veel energie gestoken in de be-

wustwording van de noodzaak om woningen te verduur-

zamen. De opgave is nu om een versnelling en intensi-

vering te maken in de uitvoering ervan. Hierbij worden 

natuurlijke momenten benut, zoals de aankoop van een 

huis en wordt gewerkt aan ontzorgen (‘geen gedoe’). 

Daarbij worden de momenten in de ‘klantreis’ benut en 

richten we ons op het ‘laten zien’. Winst is te behalen in 

het verbinden van de initiatieven die er zijn. 

• Duurzaamheidsmaatregelen; verschillende aanpakken 

gericht op bewustwording, verlagen van drempels 

(ontzorgen) en aantrekkelijke financiële proposities. 

Daarnaast wordt gekeken naar de integratie tussen de 

thema’s energiebesparing, levensloopbestendigheid, 

zorg

• Wijkaanpakken; pilots draaien om ervaring op te doen 

en kennis en ervaring te delen

• Organiseren van en aansluiten bij innovatie in de bouw

• LeefSamen; zodat mensen langer veilig en verant-

woord thuis kunnen blijven wonen 

Passende nieuwe woningen

Met het realiseren van passende nieuwe woningen 

werken we aan het oplossen van de mismatch op de wo-

ningmarkt. We zoeken naar nieuwe vormen van wonen, 

waarbij tijdelijkheid, flexibiliteit en andere processen een 

rol spelen. Voorbeelden zijn modulair bouwen, flexibel 

wonen en andere nieuwe woonvormen.

• Flexwonen; oplossingen in de praktijk brengen, we wil-

len pilots doen om ervaring op te doen en te voorzien 

in een behoefte 

• Doorontwikkelen vernieuwing wonen en vastgoedmo-

nitor

Transformeren en slopen leegstaand vastgoed

Een regionaal transformatieplatform wordt opgezet om 

expertise te ontwikkelen, te delen en om processen te 

versnellen.

• Transformatie maatschappelijk vastgoed (mogelijk 

naar wonen); experimenteren met een aantal transfor-

matievragen

Wonen & Vastgoed
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Doelstelling voor 2030: De Achterhoek wekt haar 

eigen energie op, afval is een grondstof en de 

biodiversiteit is groter geworden

Ontwikkelingen 2019

De Thematafel heeft vier pijlers benoemd: energietransi-

tie, kringlooplandbouw, circulair ondernemen en circu-

lair vastgoed & infra. Bij Energietransitie is alle energie 

gericht op de Regionale Energie Strategie. Bij kringloop-

landbouw zijn we hard op weg om onze ambitie, natio-

naal koploper voor de kringlooplandbouw, te realiseren. 

De projecten Kunstmestvrije Achterhoek, Vruchtbare 

Kringloop Achterhoek, Groene Leerwerkplaats en inno-

vatiecentrum kringlooplandbouw De Marke zijn van start 

gegaan. Onder de pijlers circulair ondernemen en circu-

lair vastgoed & infra zijn de projecten Toekomstbestendi-

ge bedrijventerreinen en Cirkelregio van start gegaan. 

Focus 2020

Energie- en warmtetransitie

Uitvoering van het nationaal klimaatakkoord, zoals 

opstellen concept-RES en basis genereren voor de tran-

sitiesvisies warmte die gemeenten moeten opstellen 

vanwege het besluit om het gasgebruik in 2030 stop te 

zetten.

• Opstellen van een concept-RES (Regionale Energie 

Strategie) voor de Achterhoek; onderbouwing van hoe-

veel duurzame energie er wordt geproduceerd in 2030

• Opstellen Regionale Structuur Warmte (RSW, als on-

derdeel van de RES); informatie over warmtebronnen 

in de regio, de aanwezigheid en bruikbaarheid daarvan 

en aspecten over het (eventuele) operationele gebruik 

van warmte worden gebundeld 

Circulaire economie

De transitie naar kringlooplandbouw wordt stevig 

doorgezet. Initiatieven voor circulair ondernemen 

worden ontwikkeld en ondersteund.

• Uitvoeren van projecten; onder meer Kunstmestvrije 

Achterhoek, Vruchtbare Kringloop Achterhoek, Groene 

Leerkenniswerkplaats en De Marke. Belemmeringen in 

regels en beleid bespreekbaar maken en oplossen

• EU Gemeenschappelijk Landbouw Beleid-pilot; opzet-

ten van een nieuw besturingssysteem in de kringloop-

landbouw

• Circulair ondernemen; eerste resultaten van de pilot 

op drie bedrijventerreinen om de slag naar circulair 

ondernemen te maken

• Start Cirkelregio Achterhoek; de transitie van sloop 

van gebouwen naar oogst van materialen

Vitaal Buitengebied

Voor het buitengebied sluiten we aan bij het Interbe-

stuurlijk Programma (IPB) Buitengebied. 

• Erfcoaches; er komt gerichte aandacht en hulp voor de 

individuele problemen van stoppende/gestopte agrari-

ers en eigenaren van asbestdaken

• Ondermijning; aanpakken en het bieden van nieuwe 

kansen in het buitengebied door het inzetten op nieu-

we verdienmodellen. 

Circulaire Economie & Energietransitie 
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Doelstelling voor 2030: Er heeft een verschuiving 

plaatsgevonden naar slimmere zorg en voorkomen 

van ziekten

Ontwikkelingen 2019
De Thematafel Gezondste Regio heeft twee pijlers be-

noemd: preventie en zorginnovatie. Om focus te houden 

is gekozen om te gaan voor de thema’s: Gezonde Jeugd, 

Vitale Collega, Eigen regie Volwassenen en Achterhoek 

Rookvrij. Faciliterend hieraan wil de thematafel werken 

aan een regionaal preventieakkoord en ontsluiten van 

regionale data.

Het Achterhoeks Beweeg- en Sportakkoord is onderte-

kend. Het project Achterhoek Rookvrij is gestart. 

Focus 2020

Preventie 

Met preventie zetten we in op het voorkomen van een 

groot aantal ziektes en het stimuleren van een  gezonde 

leefstijl, waardoor op langere termijn minder zorg nodig 

is.

• Preventie Akkoord Achterhoek; benoemen van de am-

bities op preventie met een groot aantal stakeholders, 

in aansluiting op het beweeg- en sportakkoord

• Achterhoek Rookvrij; voorkomen dat mensen gaan 

roken, helpen te stoppen met roken en een rookvrije 

omgeving

• Vitale Collega; bedrijfsleven zet in op gezonde leefstijl 

van medewerkers en daarmee het bevorderen van 

duurzame inzetbaarheid

Zorginnovatie

Met slimme oplossingen zorgen dat onze inwoners goe-

de zorg kunnen blijven ontvangen.

• Inzetten op systeemverandering; leidend is gezondheid 

en niet de financiering

• Knooppunt Zorgtechnologie; vergroten zelfredzaam-

heid van inwoners

• Achterhoek Scan; ontsluiten van data en informatie 

binnen gezondheid en zorg voor betere sturing

Gezondste Regio 
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Op basis van wat in november 2019 ingeschat is.

Maand 

maart

september

december

Inhoudelijk 

• Resultaten onderzoek N18 2
e
 fase

• Eerste resultaten aanpak duurzaam-

heid (wonen)

• RES

• Lobby prioriteiten en strategie

• Regio Expres

• Circulaire economie 

• Preventieakkoord Achterhoek

• Flexwonen

• Vitaal buitengebied

• Voortgang projecten en uitvoering 

Regio Deal

Overig

• Presentatie concept begroting 2021

• Criteria evaluatie samenwerking

• Preview Achterhoek Monitor

• Woningmarktmonitor 

• Achterhoek Monitor

• Evaluatie Samenwerking

• Eerste resultaten Achterhoek Scan

• Uitvoeringsplan 2021

Bijlage concept jaaragenda 
Achterhoek Raad 2020




