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De Achterhoek Visie 2030 die nu voorligt is in de periode september 2018 tot en met februari 2019 tot
stand gekomen. Hiervoor zijn de volgende stappen genomen.
Achterhoek Thematafels
In september en oktober hebben de Thematafels zich georiënteerd op hun opgave.
Input hiervoor was onder meer de ToekomstKrant en de propositie die 1 september is ingediend
i.h.k.v. de Regiodeal. Ook hebben de Tafels op 3 september 2018 oriënterend gesproken met leden
van de Achterhoek Raad.
In november is de opgave verder uitgewerkt, mede op basis van de uitkomsten van de bespreking
van de Achterhoek Board in oktober. In december en januari is een verdiepingsslag gemaakt, waarbij
de input van de Achterhoek Raad van december is meegenomen.
In januari hebben de Thematafels hun visie en doelen in principe vastgesteld. Hierbij wordt
opgemerkt dat er tussen de Tafels faseverschillen zijn, wat zich uit in de mate van concreetheid.
Achterhoek Board
De Achterhoek Board heeft in oktober haar ambitie en visie besproken. De gedachten van de Board
zijn samengevat en samengevoegd met de input van de Achterhoek Raad in september. Dit is
teruggegeven aan de Thematafels.
Eind november heeft de Board de balans opgemaakt en de eerste aanzet voor de Visie 2030 gemaakt;
“Op weg naar de Visie 2030”. Deze is op 3 december in de Achterhoek Raad besproken. De Raad was
overwegend positief en heeft een aantal richtinggevende uitspraken gedaan. Deze uitspraken zijn
gedeeld met de Thematafels en teruggekoppeld aan de Achterhoek Raad.
Eind januari/begin februari is op basis van alle input de concept Visie 2030 opgesteld en een
doelenboom gemaakt. Deze is 21 februari 2019 in de Board besproken en op 25 februari 2019 aan de
Achterhoek Raad toegezonden voor bespreking op 11 maart 2019.
Achterhoek Raad
Leden van de Achterhoek Raad hebben in september gesproken met leden van de Thematafels. Hier
hebben zij -informeel en aan de voorkant- hun eerste gedachten over de Visie 2030 kunnen delen.
In december heeft de Achterhoek Raad formeel gesproken over de onderwerpen die in de visie
moeten komen en waarvoor concrete ambities en doelstellingen worden geformuleerd. Dit aan de
hand van het document “Op weg naar de Visie 2030”.
De Achterhoek Raad was in zijn algemeenheid positief en heeft een aantal richtinggevende uitspraken
gedaan en aanvullende suggesties gegeven. In de bijlage bij deze procesverantwoording is
aangegeven wat met deze input gedaan is.
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Richtinggevende uitspraak

Hoe is dit verwerkt

Breng een prioritering aan en maak keuzes.
Benoem een beperkt aantal
onderwerpen/projecten per thematafel.

Alle thematafels hebben een hoofddoel en 3 tot
5 subdoelen geformuleerd. Een overzicht
hiervan staat in de doelenboom.

Mismatch op de woningmarkt verdient
aandacht, zet in op bouwen naar behoefte.

In paragraaf 4.1 is hierover het volgende
opgenomen:

“We willen een woningvoorraad die
meebeweegt met de demografische
ontwikkelingen en kwalitatief en kwantitatief
voldoet”.
“We gaan voor een flexibel woonbeleid, gericht
op het oplossen van knelpunten. We voegen
alleen extra nieuwbouw toe als dit bijdraagt aan
het oplossen van de mismatch op de lokale
woningmarkt.”
“Uitgangspunt vormen dus lokale trends en
maatwerk.”
Geef een visie op tijdelijke woningen.

Hierover is het volgende in paragraaf 4.1.
opgenomen:

“Uitgangspunt vormen lokale trends en
maatwerk. We baseren ons daarbij op feiten en
trends om op basis van actuele gegevens te
kunnen sturen. We denken daarbij vanuit de
regio en haar kernen Er is experimenteerruimte
voor vernieuwende, flexibele en tijdelijke
woonvormen.”
Zet in op kwaliteitslabel/slag woningen, in het
bijzonder ook de sociale woningbouw.

Hierover is het volgende in paragraaf 4.1.
opgenomen:

“Voor de toekomst van de Achterhoek ligt de
focus op de bestaande woningvoorraad.
Verduurzamen van woningen krijgt de hoogste
prioriteit, omdat het een vliegwiel is voor
kwaliteitsverbetering. Ook richten we ons op het
levensloopbestendig maken van woningen,
zodat meerdere doelgroepen bediend kunnen
worden.”
Zorg voor een leven lang leren en dat iedereen
kan meedoen: pak de transitieatlas in de volle
breedte op.

De transitieatlas is een van uitgangspunten
geweest voor de doelen van de Thematafel
Onderwijs en Arbeidsmarkt. Over een leven lang
ontwikkelen (i.p.v. leren) en zorgen dat
iedereen mee kan doen is het volgende
opgenomen in paragraaf 3.2:

“Daartoe zetten we in op een leven lang
ontwikkelen van de beschikbare
beroepsbevolking,”
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“Om een inclusieve arbeidsmarkt te bevorderen,
geven we invulling aan het sociaal akkoord van
2013. We maken ons sterk voor iedereen die
ondersteuning nodig heeft bij het vinden van
een plek op de arbeidsmarkt.”

Zet in op verhogen arbeidsproductiviteit.

Dit is het hoofddoel van de Thematafel Smart
werken & Innovaties.

Neem de gezondste Regio goed op; aansluiten
bij het Preventieakkoord en aandacht voor de
gezondheidsverschillen van de verschillende
bevolkingsgroepen.

De Gezondste Regio heeft een volwaardige plek
binnen de Achterhoek Visie 2030. Er zijn twee
pijlers: preventie en zorginnovatie.
De eerste pijler sluit aan hij het
preventieakkoord.
Daarnaast biedt zorginnovatie de mogelijkheid
voor slimme oplossingen zodat alle inwoners
van de Achterhoek goede zorg kunnen blijven
ontvangen.
Het akkoord van Groenlo is één van de
subdoelen van de Thematafel Circulaire
Economie & Energietransitie.
Duurzaamheid is hoofdonderwerp van deze
Thematafel. Maar ook bij andere Thematafels
zie je dit thema terugkomen. Bijvoorbeeld in het
hoofddoel van Mobiliteit & Bereikbaarheid, en
bij Wonen & Vastgoed
De bereikbaarheid is hoofddoel van de
Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid. Over
alternatieve vormen van vervoer is in paragraaf
3.3. het volgende opgenomen:

Duurzaamheid moet onderdeel zijn van alle
thema’s. Maak concreet wat onder
duurzaamheid wordt verstaan. Akkoord van
Groenlo staat nog!

Aandacht voor de bereikbaarheid van en naar
de Achterhoek. En kijk naar alternatieve
vormen.

“Via het hoofdthema ‘slim’ zorgen we voor
betaalbare en slimme vervoersvoorzieningen.
Het streven is dat de reiziger de reis eenvoudig
kan plannen via telefoon en internet. We willen
als Achterhoek vooroplopen in slimme en sociale
mobiliteit en de eerste rurale MaaS-pilotregio
worden. Het concept Mobility as a Service
(MaaS) zal als een soort marktplaats voor
mobiliteit gaan fungeren.”
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