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In de eerste Achterhoek Raad (september 2018) bent u geïnformeerd over de propositie die door de 

Achterhoek was ingediend bij het ministerie van LNV. In november kregen we te horen dat de 
Achterhoek een Deal voor 20 miljoen kan sluiten. In maart en april bent u geïnformeerd over de 

voortgang.  

Na een intensief traject hebben we net voor de zomer met vijf ministeries en de provincie 
overeenstemming kunnen bereiken over te definitieve tekst van de Regio Deal. Naast inhoud (o.a. 

detailniveau) is daarbij veel aandacht geweest voor de juridische en financiële vertaling. De 
uiteindelijke tekst is daardoor vrij omvangrijk en complex geworden. De inhoudelijke essentie hebben 

we daarom samengevat. 
Zowel de integrale tekst als de samenvatting treft u hierbij aan. 

Op 15 juli heeft het ministerie de Deal aan de Kamer gezonden, begin oktober zal onder meer minister 

C. Schouten naar de Achterhoek komen om de Deal formeel te ondertekenen.  
 

De Regio Deal is een van de (financiële) instrumenten om onze Visie2030 te realiseren. Onze 
afspraken met het Rijk passen binnen de Visie2030. Alleen het thema ondermijning in de Regio Deal is 

aanvullend. Het Rijk heeft aangegeven dit een belangrijk thema te vinden voor de Achterhoek en als 

voorwaarde meegegeven voor het sluiten van de Deal. 
De Visie2030 is breder en heeft een grotere ambitie dan we met de Regio Deal kunnen realiseren. 

Bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid en de gezondste Regio willen we veel 
meer bereiken dan met de Regio Deal mogelijk is.  

In de Regio Deal zijn afspraken gemaakt op het niveau van programmalijnen. In de bijlage is de 

relatie tussen de programmalijnen en de Visie 2030 in een matrix weergegeven. 
 

In deze memo willen we de Raad vooral meenemen in (co)financiering vanuit de regio en het 
vervolgproces. Ook geven we een doorkijk naar de projecten. 

 
Indicatieve verdeling middelen Regio Deal over de programmalijnen 

In het voortraject is –op verzoek van het Rijk- een indicatieve verdeling van de beschikbare middelen 

over de negen programmalijnen gemaakt. Daarbij geldt als harde voorwaarde van het Rijk: uitvoering 
moet op korte termijn haalbaar zijn (de looptijd van de Deal is t/m 2022).  

Deze verdeling is een richtsnoer en belangrijk om recht te blijven doen aan de verschillende doelen 
in de Deal en te voorkomen dat door tempoverschillen bepaalde programmalijnen “achter het net 

vissen”. 

 
Deze indicatieve verdeling is gebaseerd op een aantal criteria, die mede ingegeven zijn door het Rijk: 

 Meervoudige opgave 

 Draagvlak 

 Cofinanciering 

 Doelmatigheid 

 Doeltreffendheid 

 Meekoppelkansen (met andere Rijksprogramma’s) 

 Resultaten inwonerpanel Achterhoek spreekt. 
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Programmalijn Indicatieve bijdrage Regio Deal 

Slim innoveren 1.950.000 

Slim werken, werven en leren 4.405.000 

Fijnmazige bereikbaarheid: MaaS in de 

Achterhoek 

1.250.000 

Circulaire Economie 3.294.000 

Kwaliteitsverbetering bestaande 

woningvoorraad 

3.650.000 

 

Passende nieuwe woningen    800.000 

Transformeren en slopen van (leegstaand) 
vastgoed (inclusief kernwinkelgebieden) 

2.500.000 
 

Vitaal Buitengebied 1.545.000 

Smart Governance    406.000 

Organisatie en uitvoering    200.000 

TOTAAL 20.000.000 

 
 

Cofinanciering vanuit de Regio 

De cofinanciering wordt per project vastgesteld. Wel zijn er door alle partijen intentieverklaringen 
afgegeven tot het minimale bedrag van 20 miljoen: 

 

Partij cofinanciering 

Ondernemers 2,4 miljoen 

Maatschappelijke Organisaties 2,4 miljoen 

Gemeenten 4,8 miljoen 

Provincie  6,2 miljoen 

Regio Achterhoek 4,2 miljoen 

TOTAAL 20 miljoen 

 
Toelichting: 

1. We verwachten dat de uiteindelijke cofinanciering hoger uit zal pakken dan minimaal 

nodig is. 
2. De bijdrage van de provincie is gebaseerd op bestaande (oude) middelen. Het nieuwe 

coalitieakkoord geeft kansen om dit te verhogen 
3. De bijdrage van de Regio Achterhoek komt uit het regionale investeringsfonds. Het saldo 

op 31 december 2020 is nu begroot op 6,1 miljoen (zie begroting 2020). De cofinanciering 

vanuit het investeringsfonds wordt ingezet voor regionale projecten. Deze reserve wordt 
ook ingezet voor projecten die niet passen binnen de Regio deal, maar wel binnen de 

Visie2030. De bevoegdheid hiervoor ligt bij het algemeen bestuur.  
 

Vervolgproces 
In de thematafels wordt uitvoering gegeven aan het realiseren van de Visie2030. Projecten worden 

hier geagendeerd, besproken en beoordeeld. Deze projecten kunnen door iedereen worden 

aangedragen. Naast inhoud (wat draagt het project bij aan het realiseren van de Visie 2030) kijkt de 
thematafel ook naar de cofinanciering, de regionale impact en het draagvlak. Projecten die een 

beroep doen op de middelen uit de Regio Deal worden daaraan getoetst. Ook wordt aan de voorkant 
inhoudelijk én financieel afgestemd met de provincie. 

Nadat de Thematafel een positief advies heeft afgegeven besluit de Board of aan het project een 

financiële bijdrage wordt verleend. De Board kijkt daarbij naar samenhang tussen de thema’s en het 
realiseren van de doelen in de Visie 2030. 

 
 

 



     
 

Achterhoek Raad 

 

 

Verschillen tussen Thematafels 
We zien verschillende accenten en snelheden op de tafels. Sommige tafels hebben tijd nodig om 

de koers uit te zetten, met als gevolg dat concrete projecten nog niet of maar in beperkte mate 
besproken worden, of dat er meer discussie over is. Andere tafels kunnen concreter zijn, 

bespreken vooral projecten en zijn het daar eerder over eens.  
Deze faseverschillen maken dat met name de Thematafel Circulaire Economie & Energietransitie 

een vliegende start heeft kunnen maken (zie onder projecten). 

  
Projecten 
De voorbereiding van projecten loopt volop. Nu er duidelijkheid is over de Deal kunnen we starten 
met projecten die passen binnen de deal.  

Voor een 5 tal projecten heeft de Achterhoek Board al positief besloten over een bijdrage uit de 

Regio Deal. Hiervoor loopt nu het beschikkingstraject (o.a. staatssteuntoets toets). 
  
Circulair en Toekomst bestendig ondernemen  

Dit project wordt –vooralsnog- uitgevoerd op 3 bedrijvenparken: Wijnbergen Doetinchem, 

Lichtenhorst-Overberkel Berkelland en de Laarberg, Oost Gelre). De aanpak is op 
parkniveau. 

Vruchtbare kringloop 

Een doorontwikkeling van deze succesvolle aanpak, waardoor de Achterhoekse  
landbouwbedrijven zich ontwikkelen zich tot nationale koploper in kringlooplandbouw. 

Kunstmestvrije Achterhoek 

Een doorontwikkeling van het verduurzamen van de mineralenkringloop en de 

landbouwsector. Het project heeft veel belangstelling van het Rijk en Europa en is tegelijk een 

voorbeeld voor alle andere regio’s.  

Innovatie Hotspots De Marke en De Steck 

Om het regionale innovatieve ecosysteem van de Achterhoek te versterken wordt ingezet 

op een aantal fysieke innovatie hotspots. Dat kan gaan om bijvoorbeeld (een combinatie 

van) de huisvesting van innovatieve organisaties (startend, groeiend, gevestigd), de hosting 
van (netwerk)evenementen/overleggen of het bieden van een locatie voor onderzoek en 

ontwikkeling (denk aan een proeftuin). Een fysieke hotspot is onmisbaar in een innovatie 
ecosysteem: het biedt een landingsplaats aan partijen die zich in een (grotendeels) virtueel 

netwerk bevinden.  

 
 

We zijn blij met de uiteindelijke Deal en dat we nu echt kunnen starten met projecten. De 
Achterhoek Raad houden we periodiek op de hoogte houden van de voortgang.  
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