
 
 
Beantwoording technische vragen vanuit de Achterhoek Raad over het 
concept Uitvoeringsplan 2021  
 
Datum: 2 december 2020 
Van: Achterhoek Board  

Geachte leden van de Achterhoek Raad, 

Op 7 december 2020 staat het concept Uitvoeringsplan 2021 op de agenda van de Achterhoek Raad. 

Voorafgaand hebben meerdere fracties technische vragen gesteld. Deze vragen en onze antwoorden 

daarop vindt u onderstaand. 

 

Vragen VVD Fracties Achterhoek Raad 

Algemeen 

1. Ieder onderdeel in het concept Uitvoeringsplan begint met ontwikkelingen 2020. Waarom is 

er geen korte terugblik gegeven op de bereikte resultaten in 2020 aan de hand van de 
focuspunten zoals in de Uitvoeringsagenda 2020? 

 

Antwoord  

In de Bestuursrapportages en het jaarverslag over 2020 blikken we terug op de bereikte 

resultaten in 2020. In het concept Uitvoeringsplan 2021 kijken we vooruit, waarbij we wel even 

kort de verbinding leggen met de ontwikkelingen in 2020. Dit hebben we nu niet gekoppeld aan 

de in het Uitvoeringsplan 2020 opgenomen focuspunten, maar is een goede suggestie voor de 

toekomst. 

  

Wonen en Vastgoed 

2. Transformatie leegstand vastgoed (mogelijk naar wonen); experimenten met een aantal 

transformatievragen. Kunt u aangeven waar u hier concreet onder verstaat? 

 

Antwoord 

Een concreet voorbeeld van transformatie waarmee wordt geëxperimenteerd is het versterken 

van het kernwinkelgebied in Neede. Op dit moment staat ca. 33% van de winkels in de 

Oudestraat leeg, dit lijkt binnen enkele jaren op te lopen naar 50%. Voor zowel de straat als het 

vastgoed wordt een nieuwe functie gezocht. Dit kan wonen zijn maar ook groen. 

Neede heeft reeds een goedkeuring op de aanvraag en bijdrage vanuit de Regio Deal hiervoor. 

Andere gemeenten zijn met soortgelijke plannen bezig en kunnen ook een aanvraag voor de 

Regio Deal indienen.  

 

3. Hier ontbreekt voor ons een geformuleerde doelstelling van de Achterhoek om bij te dragen 

in de behoefte om 100.000 nieuwe woningen op te richten in Gelderland. Waar wordt deze 
doelstelling opgenomen?  

 

Antwoord 

In de Achterhoek Visie 2030 is deze ambitie opgenomen. We hebben afgesproken om te bouwen 
naar behoefte. In het Uitvoeringsplan zetten we in op passende nieuwe woningen.  
Hiertoe behoort ook ons deel van de 100.000 nieuwe woningen in Gelderland waarover wij als 
Thematafel in gesprek zijn met de Provincie. Hiervoor is een werkgroep in het leven geroepen om 
enerzijds bij te dragen aan een versnelling van de woningbouwopgave en anderzijds beter te 
sturen op de demografische ontwikkelingen en woningbehoefte op korte termijn. 



 

4. Wooncoöperaties speciaal voor jongeren die in hun eigen kern willen blijven wonen. Hoe 
werkt dat? Is dit Regio/Achterhoek-breed? 

 
Antwoord 

Het project bestaat uit het uitwerken van een concept voor een Achterhoeks wooncoöperatie 
U.A., (AWC) die hoogwaardige, verplaatsbare, zelfvoorzienende woonmodules (modulair bouwen) 
tijdelijk verhuurt aan woningzoekers in (kleine) kernen. Vanuit de tijdelijke woning kan gezocht 
worden naar een definitieve woning. Zo voorkomen we dat jongeren en ouderen de kern waar ze 
sociale contacten hebben moeten verlaten vanwege gebrek aan woningaanbod. 
Een eerste project start in Aalten; onder meer met Uuthuuskes in Lintelo De Heurne, Haart en 
Barlo. Maar ook andere gemeenten hebben plannen hiervoor. 
Op 7 juli is de Achterhoekse Wooncoöperatie (AWC) formeel opgericht. Statutair is vastgelegd dat 
leden van de Achterhoekse Wooncoöperatie (AWC) een sociaal en/of maatschappelijke binding 
moeten hebben met de kleine kern die een afdeling is geworden van de AWC. Alleen kleine 
kernen die lid worden van de AWC kunnen een afdeling worden. De AWC verhuurt de tijdelijke 
woning aan de huurder die lid is van de wooncoöperatie.  
 

Circulaire Economie 

5. Er is sprake van de opstart van een derde bedrijvenpark. Kunt u aangeven waar het hier om 

gaat en enige context geven? En waar is dit gepland? 

 

Antwoord 

Op bedrijvenpark Wijnbergen in Doetinchem is een eerste enquête gehouden bij de ruim 200 

bedrijven over de aanpak naar een toekomstbestendig bedrijvenpark en worden de eerste 

resultaten verwerkt en besproken binnen het bestuur van het park. Tevens is er een tiental 

persoonlijke interviews gehouden bij bedrijven over de aanpak van het bedrijvenpark. Planning is 

om via de website, nieuwsbrieven en persoonlijk contact de ondernemers meer te betrekken bij 

het plan van aanpak en ter voorbereiding van een bijeenkomst voor alle bedrijven op 21 januari 

2021.  

 

Op bedrijvenpark Borculo zijn er de afgelopen weken voorbereidingen getroffen voor een nieuwe 
website, nieuwsbrief en digitale bijeenkomsten met het bestuur om de communicatie te 
optimaliseren. Bij ongeveer tien bedrijven zijn er persoonlijke interviews gehouden over de 
aanpak en toekomst van het bedrijvenpark. Planning is om in Borculo op 20 januari 2021 een 
bijeenkomst te houden met alle ondernemers op het bedrijvenpark over de aanpak naar 2030.  
 
Met bedrijvenpark Laarberg in Groenlo zijn we in overleg met het bestuur van de vereniging van 
eigenaren om in januari 2021 te starten met de aanpak van het bedrijvenpark o.a. met 
persoonlijke interviews en opzet van de communicatiemiddelen. Planning is om in het voorjaar 
van 2021 een bijeenkomst te houden met alle bedrijven op het park over de aanpak naar 2030.  

 

6. Er wordt een actie geformuleerd: opstart doorlopen van een meervoudig waarden model bij 9 

individuele bedrijven. Kunt u aangeven waar het hier om gaat en enige context geven? 

 

Antwoord 

Binnen het project Toekomstbestendige bedrijven wordt aan bedrijven de mogelijkheid geboden 

om te ontwikkelen naar nieuwe business- en verdienmodellen rondom zes waarden-soorten:  

 natuurlijke waarden: grondstoffenverbruik, reststromen en energie;  

 materiele waarden: gebouwen, installaties, logistieke middelen  

 intellectuele waarden: duurzaam inkopen, circulaire businessmodellen, bedrijfsprocessen; 

 menselijke waarden: duurzame inzetbaarheid, kennisontwikkeling;  

 sociaal-relationele waarden: harmonie en betrokkenheid bij de omgeving;  

 financiële waarden: verdienmodel, (nieuwe) jaarverslaglegging 



 

7. Voor de onderwerpen rondom het landelijk gebied zijn de verbreding, verdieping en de 

onderlinge verbondenheid niet geborgd; wat betekent dit en welke consequenties heeft het? 

 

Antwoord 

Het landelijk gebied kent een aantal grote ruimtelijke opgaven, die ieder een eigen spoor kennen, 

zoals droogte-aanpak, stikstof, RES, transitie naar kringlooplandbouw en met raakvlakken naar 

wonen, biodiversiteit, natuur en landschap, infrastructuur etc. De Achterhoek is onlangs de status 

van pioniersgebied NOVI toegekend in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. 

In dit proces verkent het gebied, samen met provincie, waterschap en het Rijk op welke wijze er 

overzicht kan worden verkregen en behouden in de complexiteit van opgaven, ambities en 

(ruimtelijke) transities om samenhang in visie en uitvoering te realiseren. 

 

Smart Werken en Innovatie 

8. Het open innovatiecentrum van Nederland, graag ontvangen wij voorbeelden van 

ondersteuning. 

 

Antwoord 

Uitgangspunt van een open innovatiesysteem is kennisdeling en toegankelijkheid. Door de drie 
innovatie hotspots in onze regio is de innovatiekracht sterk georganiseerd. Deze hotspots 
bevorderen innovatie in verschillende branches en door deze aanvulling op elkaar kunnen 
ondernemers hun innovatievragen goed kwijt in de regio. De drie innovatie hotspots zijn 
ondersteund vanuit 8RHK Ambassadeurs, zodat zij in de gelegenheid zijn om ondernemers ten 
volste te bedienen.  

Concrete voorbeelden van gesteunde projecten om het innovatiecentrum te versterken: 

- SmartHub Incubator Industry -> Startup faciliteit voor de Smart Industry 
- SmartHub Development -> Leerkring in volle breedte Achterhoekse ondernemers  
- SmartBusinessCenter + -> Achterhoekse scholieren worden gekoppeld aan bedrijven met 

smart industry opdrachten. 
 

9. Zijn er successen / voorbeelden (anders dan de reeds bekende zoals Kaak) te noemen van 

3D printer-ontwikkelingen? 

 

Antwoord 

In onze regio wordt de 3D-printtechniek (Additive Manufacturing) veel toegepast. Doordat de 
toeleverende metaalsector in onze regio sterk vertegenwoordigd is, is op dit gebeid veel behoefte 
aan verkenning van deze techniek en daardoor is veel kennis opgedaan. De veelheid in gebruik 
door bedrijven in onze regio leidt ertoe dat we expert-schap op dit gebied kunnen claimen. 
Doordat de techniek een totaal andere denkwijze vraagt kan de Achterhoek zo toegevoegde 
waarde leveren aan de metaalindustrie in Nederland en daarbuiten. 

Dit jaar is onder aanvoering van de Achterhoekse industriële kringen dit enthousiasme ook 
overgebracht op jongeren; met een cursus met meerdere workshops hebben jongeren hun eigen 
3D-printer gebouwd en zijn hiermee aan de slag gegaan. Dit om hen mee te nemen in de nieuwe 
productiemogelijkheden en enthousiast te maken voor techniek. 

 

Onderwijs en Arbeidsmarkt 

10. Jeugdwerkeloosheid: kunnen wij hierover meer informatie ontvangen? 

 
Antwoord  

Voor een gedetailleerd inzicht in de actuele WW cijfers verwijzen wij u graag naar de site werk.nl 
hier wordt per regio inzicht gegeven in duur, in- en uitstroom, sector etc. 

https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/cijfers/arbeidsmarktdashboards/ww/


Jeugdwerkloosheid heeft binnen de Thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt de aandacht.  
Om jongeren die geraakt worden door de Coronacrisis niet op achterstand te zetten is het plan de 
“Rode Loper” opgesteld. Dit plan voorziet in extra ondersteuning voor jongeren tussen de 16 en 
27 jaar, waar zij geraakt worden door de Coronacrisis. Dit betreft ook extra ondersteuning bij het 
vinden van stages en leerbanen. Het plan sluit aan bij de doelstellingen van het Actieplan 
Achterhoekse Jongeren waarbij de focus ligt op de begeleiding van de jongeren naar werk of 
terug naar school. We werken toe naar een situatie waarin alle Achterhoekse jongeren werk, 
scholing of een passende betekenisvolle dagbesteding hebben.  

 

Gezondste Regio 

11. Over financiën die uit de bocht vliegen in met name de jeugdzorg, die toch Achterhoek-breed 

georganiseerd is, lezen wij niets. Hierover worden wij graag nader geïnformeerd. 

 

Antwoord  

De inkoop en uitvoering van de jeugdzorg vindt plaats binnen het sociaal domein van de 8 

gemeenten en valt onder verantwoordelijkheid van de lokale wethouders. De thematafel De 

Gezondste Regio ziet uiteraard de stijgende toename van omvang (en dus ook de financiën) van 

de specialistische zorg (waaronder jeugdzorg). In de regiovisie is omschreven hoe de thematafel 

De Gezondste Regio daar in gezamenlijkheid een omkering in wil brengen: namelijk door 

preventie en innovatie.  

 

Vragen GroenLinks Doetinchem 

Mobiliteit & Bereikbaarheid 

1. Zowel in het hoofdstukje over werk als dat over mobiliteit staat nergens iets beschreven over 

het goederenvervoer. Wat speelt er op dit moment rond dit onderwerp? Zijn er 
ontwikkelingen (in de meest brede zin van het woord)? 

 
Antwoord 

Goederenvervoer is een belangrijk onderwerp bij de Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid. Een 
efficiënte bereikbaarheid van de regionale bedrijventerreinen in alle richtingen is belangrijk voor 
de regionale economie.  
Een dekkend en aansluitend netwerk voor Langere en Zwaardere Vrachtautocombinaties (LZV’s) 
verhoogt de efficiëntie, en daarmee de betaalbaarheid van het goederenvervoer. LZV’s kunnen 
het aantal ritten met 15 tot 30% verminderen. We inventariseren momenteel welke wegen als 
LZV-route in aanmerking komen om de ‘missing links’ in het algehele netwerk op te sporen en te 
verbeteren. Dit doen we in samenwerking met verschillende partners, waaronder de provincie 
Gelderland. Uiteindelijk is het de bedoeling om een dekkend netwerk te krijgen om zodoende de 
efficiëntie te verbeteren en daarmee de noodzakelijke ritten te verminderen. 
 
Bij het onderwerp goederenvervoer is de Noordtak van de Betuweroute momenteel het meest 
heikele punt. Vanuit o.a. Twente en de Cleantech Regio wordt er druk uitgeoefend om de 
varianten “kopmaken in Deventer” en de Twenteroute langs het Twentekanaal te laten afvallen. 
Daardoor komt een variant waarbij de Noordtak door de Achterhoek aangelegd zou gaan worden 
steeds meer in beeld. Zowel ambtelijk als bestuurlijk is er vanuit de Achterhoek duidelijk gemaakt 
dat wij deze variant afwijzen. Dit vanwege de gigantische, met name negatieve impact, die een 
dergelijke route door de Achterhoek heeft. 
Om daar ook iets tegenover te zetten, zijn wij druk geweest om een andere variant nader te laten 
onderzoeken. Deze variant zou een Noordtak door de Achterhoek mogelijk overbodig maken. We 
hebben inmiddels bewerkstelligd dat de verschillende varianten gelijkwaardig onderzocht worden. 

2. Is u de term “Mobility as a commons” als tegenhanger van “Mobility as a service” bekend? 

(Onderzoek en concept van A. Nikolaeva, universitair docent planologie aan de UvA.) 

 
 

 
 

https://8rhk.nl/wp-content/uploads/2020/07/8rhk-visie-gezondste-regio-26-juni_.pdf


Antwoord 

Deze term is bij ons bekend. 

Wij zien ‘Mobility as a Service’ niet als dé tegenhanger van ‘Mobility as a Commons’.  

Mobility as a Commons impliceert dat mobiliteit er voor iedereen moet zijn, als een publiek goed. 

Mobility as a Service zoals wij het vormgeven is bottom-up (coöperatief), is gericht op een 

gedragsverandering van de eventuele gebruikers waar een transitie van bezit naar (deel)gebruik 

wordt gestimuleerd. Daarnaast zetten wij ons in om af te stappen van enkel aanbod van OV en 

OV-diensten en meer te focussen op de vraag. Dit proberen we coöperatief weg te zetten. 

Als regio willen we mensen, organisaties en bedrijven helpen die een betere en duurzame 

bereikbaarheid willen realiseren en daarbij die gedragsverandering helpen stimuleren. 

Concluderend: wij zien onze versie van Mobility as a Service niet als tegenhanger van Mobility as 

a Commons, maar als een op zichzelf staand initiatief dat in de termen van Mobility as a 

Commons als “transitie” kan worden beschouwd. 

 

Circulaire economie & Energietransitie 
3. Kunt u het begrip “waterneutraal maken van woningen” verder toelichten? 

 
Antwoord 

Basis concept is regenwater meermalig gebruiken en dan terug te geven aan de bodem.  

De technieken zijn beschikbaar om van regenwater, opgevangen via daken, drinkwater te maken 

of te gebruiken voor tuin en autowassen. Het drinkwater wordt geconsumeerd, wordt gebruikt 

voor douchen, wassen en afwassen. Het water vanuit douche, wastafel en wasmachine wordt 

gezuiverd en hergebruikt voor toiletspoeling. De waterstroom vanuit toilet wordt gezuiverd tot 

compost, meststoffen en loosbaar water. Het loosbaar water wordt geïnfiltreerd in de grond om 

grondwater lokaal op peil te houden. Het meest ideale zou zijn als ook de urine apart wordt 

opgevangen. Deze stroom bevat de meeste medicijnresten en kan efficiënter gezuiverd worden.  

 
N.B. bij voldoende water buffering is er genoeg regenwater beschikbaar in straten en wijken om 
in alle waterbehoefte te voorzien, mits hergebruik in huis of gebouw toegepast wordt.  

 

Onderwijs & Arbeidsmarkt 
4. Wat bedoelt men met: Onderzoeken hoe we vitaliteit en kansengelijkheid kunnen stimuleren. 

Met andere woorden: hoe maken we in de Achterhoek een toekomstbestendig onderwijs-
ecosysteem? 

 

Antwoord  
In de visie 2030 wordt benoemd dat we toewerken naar een “Gekwalificeerde regio” waarin we 
ons richten op de beschikbaarheid van de juiste kwaliteiten en het benutten van talenten. Hoe 
kunnen we onze beroepsbevolking optimaal meenemen in een snel veranderende arbeidsmarkt, 
een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) maakt hier een groot onderdeel van uit. Het Onderwijs levert 
een bijdragen aan de wereld van morgen, waarbij de balans gezocht wordt tussen welvaart en 
welzijn. Dat impliceert samenwerken en anders werken. In dit kader willen we onderzoeken hoe 
we vitaliteit en kansengelijkheid kunnen stimuleren. Hoe bouwen we in de Achterhoek een 
toekomstbestendig LLO systeem waarin iedereen mee kan komen en dat bijdraagt aan de 
wendbaarheid en duurzaamheid van organisaties in de regio? NB. De plannen voor dit onderzoek 
zijn nog niet concreet uitgewerkt. 

Vragen PvdA Fracties Achterhoek Raad 

Onderwijs & Arbeidsmarkt 
1. Wat wordt verstaan onder Perspectief op Werk? Wat zijn de doelstellingen van Perspectief op 

Werk?  

 

 

 



 

Antwoord 
Perspectief op Werk (POW) is een rijkstoelage vanuit het ministerie van SZW dat naar de 35 
arbeidsmarktregio’s is uitgerold. Het initiatief voorziet in een impuls aan de samenwerking tussen 
overheidsinstellingen, onderwijs en werkgeversorganisaties en investeert in actieplannen, het 
delen van leerervaringen en het breder toepasbaar maken van succesvolle werkwijzen, met als 
doel ervoor te zorgen dat meer mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt kunnen 
deelnemen aan deze arbeidsmarkt. In de Achterhoek werken we aan deze opgave vanuit de “Doe 
Agenda Perspectief op Werk”. Binnen de Doe Agenda wordt er vanuit vier sector werkgroepen, in 
een 3-O samenwerking gewerkt aan vernieuwende initiatieven ten behoeve van; 
A. Het transparant maken van het aanbod aan werkfitte kandidaten 
B. Het aanbieden van werkplekken 
C. Begeleiding en ondersteuning naar werk  
D. Inrichting van een kennishub 

Tijdens de uitvoering van het plan maken we logische verbindingen met de Regio Deal 
Achterhoek. Hierbij richten wij ons in het bijzonder op de programmalijn ‘Verkleinen mismatch op 
de arbeidsmarkt’ van de Visie 2030. Inmiddels zijn er vanuit de Regio Deal twee projecten gestart 
die gekoppeld zijn aan de Doe Agenda Perspectief op Werk, te weten; Het Achterhoeks Fonds 
voor Talent Ontwikkeling en Toolbox voor Statushouders. 
 
2. Er wordt in 2021 ingezet op het verkennen van mogelijkheden om te ontschotten in de 

dienstverlening. Welke problemen worden nu ervaren? Wat wordt bedoeld met ontschotten? 

Wie zijn betrokken bij deze verkenning?  

Antwoord  

Met ontschotten wordt bedoeld dat er breder gekeken wordt dan de eigen organisatie en 
bijbehorende opdracht waar het de dienstverlening richting (kwetsbare) burgers betreft. Hoe 
kunnen we zorgen dat er op het snijvlak van specifieke vraagstukken zaken niet tussen wal en 
schip vallen. Hoe voorkomen we dat zaken dubbel, of juist helemaal niet opgepakt worden. En 
hoe dringen we in sommige gevallen het aantal contactpersonen terug waar het om het bieden 
van hulp en of dienstverlening gaat. Bij deze verkenning zijn momenteel in klein comité de 
Gemeenten het UWV en het onderwijs betrokken. Uiteraard worden de leden van de Thematafel 
in alle ontwikkelingen meegenomen. 

 

Wonen & Vastgoed 

3. In 2021 worden duurzaamheidsmaatregelen uitgewerkt. Waar moeten we dan aan denken? 
Hoe verhoudt deze regionale aanpak zich tot de lokale (gemeentelijke) 

duurzaamheidsmaatregelen?  
 

Antwoord 

Op dit moment wordt gewerkt aan een baanbrekende aanpak waarbij voor bepaalde typen 
woningen een totaalplan wordt uitgewerkt door een consortium van bedrijven. Dit totaalplan 
voorziet in isolerende maatregelen eventueel aangevuld met een hybride warmtepomp. 
Deze regionale aanpak is een aanvulling op de lokale maatregelen en kan waar mogelijk ook 
gecombineerd worden.  

4. Er wordt ingezet op het verlagen van drempels (ontzorgen). Over welke drempels hebben we 

het dan?  

Antwoord 

Drempels die we willen verlagen zijn o.a. : keuzestress (totaal aanpak aanbieden), financiering 

(energiegarantie, object gebonden financiering), onbekendheid (per type woning een aanpak, 

mogelijk hele straten tegelijk aanpakken).  

 

 

 

https://www.perspectiefopwerk.info/


Gezondste Regio / lobby 

5. De Achterhoek Visie 2030 vormt de basis voor het Uitvoeringsplan 2021. In de Achterhoek 
Visie 2030 hebben we vastgesteld dat er extra aandacht uitgaat naar mensen met de 

grootste gezondheidsachterstand, zoals de groep met een lage sociaaleconomische status.  
In het Uitvoeringsplan zien we hierover niets terug. Welke inzet wordt hierop gepleegd? En 

op welke wijze wordt hier in 2021 uitvoering aan gegeven?  

 
Antwoord  
In het onlangs gesloten Preventie Akkoord Achterhoek gaat veel aandacht uit naar die groepen 
met de grootste gezondheidsachterstand. Het Preventie Akkoord in de Achterhoek gaat verder 
dan het nationale akkoord waarin roken, alcohol en gezond gewicht zijn opgenomen. Juist 
meedoen (inclusiviteit, tegen gaan van eenzaamheid) en basis op orde (schuldenaanpak) zijn ook 
opgenomen als thema’s in de Achterhoek omdat dat de belangrijke voorliggende thema’s zijn 
voor mensen met de grootste gezondheidsachterstand. De 80 partners van het Preventie Akkoord 
werken samen en willen elkaar inspireren en versterken. In het vormen van de 
netwerkwerkorganisatie voor de coördinatie van het Preventie Akkoord (Focus in 2021) zullen 
mensen met de grootste gezondheidsachterstand een belangrijke doelgroep zijn. Veel 
organisaties die werkzaam zijn op het preventiedomein hebben mensen met de grootst 
gezondheidsachterstand al als belangrijkste doelgroep. Zij bereiken deze mensen met interventies 
die uitgaan van de professionele, landelijke standaards.  
 
6. In 2020 hebben zich veel ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van de ziekenhuiszorg in 

de Achterhoek. Op dit moment is onder andere de Houtskoolschets Acute Zorg actueel, die 
mogelijk ook gevolgen kan hebben voor de (ziekenhuis)zorg in de Achterhoek. Wordt er in 

2021 vanuit de Achterhoek Board actief inzet/lobby gepleegd rondom het borgen van 

toegankelijke en laagdrempelige ziekenhuiszorg voor de Achterhoekers in het algemeen? En 
meer specifiek rondom de Houtskoolschets Acute Zorg?  

Antwoord  

In de mailing die u ontvangen heeft op 16 oktober is er in de Update vanuit De Gezondste Regio 
al het e.a.a. gezegd over de Houtkoolschets Namelijk: ”Dat het zorglandschap gaat veranderen 
weten we; daarvoor hebben we als regio ook de regiovisie ontwikkeld voor gezondheid en zorg. 
Waarin samenwerken, meer preventie en technologische ontwikkelingen moeten maken dat we 
de uitdagingen van de komende jaren aankunnen: namelijk vergrijzing, meer zorgvraag en te 
weinig personeel. Met als einddoel uiteraard meer gezondheid en geluk voor alle inwoners in de 
Achterhoek. Vandaar dat we die samenwerking ook als een van de randvoorwaarden hebben 
meegeven aan het bestuur van -nu nog Santiz- in de eerder genoemde memo. Het bestuur van 
het ziekenhuis – en straks de beide besturen van beide ziekenhuizen – is aan zet om de 
ziekenhuiszorg toekomstbestendig te organiseren. Als Board volgen we dit proces en zullen 
binnen onze vermogens ons netwerk en de samenwerking gebruiken om goede zorg voor alle 
Achterhoekers bereikbaar te houden. Voor 2021 zetten we de lobby actief in op de Achterhoek als 
experimenteerregio, ook voor de zorg. Waarin we de zorg samen anders willen organiseren, 
financieren en monitoren door middel van een populatiegerichte aanpak, bijvoorbeeld m.b.v. het 
Kavelmodel. Waarbij niet meer ziekte en financiering leidend zijn maar gezondheid en preventie. 
Met als doelstelling goede, betaalbare en bereikbare gezondheid en zorg voor alle inwoners van 
de Achterhoek. 
 

Vragen CDA Fracties Achterhoek Raad 

Circulaire Economie en Energiestransitie 

1. Er loopt een proces van energietransitie in ons regiogebied d.m.v. de RES. 

Wie zorgt voor de integrale bewaking, ook landelijk, van ons landschap i.v.m. de esthetiek 

van dat landschap? Hebben wij als Acht. Board en Acht. Raad een taak in deze zodat de 
juiste “instrumenten” in het landschap komen waar ze het meest renderen indien nodig bv. 

windmolens op zee, aan de kust, zonnepanelen op de daken? Het gaat natuurlijk niet om 

duurzaamheid alleen maar zeker ook om leefbaarheid en aantrekkelijkheid zijn zeer 
belangrijke aspecten van duurzaamheid voor ons gebied. Wie is integraal hoeder van ons 

landschap in deze en welke rol in het proces is er voor ons hierover in het geheel? 

https://8rhk.nl/wp-content/uploads/2020/07/8rhk-preventie-akkoord-2020-2030.pdf
https://8rhk.nl/wp-content/uploads/2020/11/update-gezondste-regio-waaronder-motie-d.d.-15-oktober-2020.pdf


 

Antwoord  

Ter uitvoering van het klimaatakkoord w.b. elektriciteit en warmte zijn 30 RES-regio’s gevormd in 
Nederland. Iedere regio, zo hebben VNG, UVW en IPO aan het Rijk aangeboden, levert op eigen 
grondgebied een bijdrage vanuit nationale solidariteit en egale verdeling van lusten en lasten.  
 

Juist het RES-proces is bedoeld om op boven gemeentelijk niveau te kijken naar onder meer het 
landschap in de Achterhoek. ‘Integraal hoeder’ is in deze het collectief van partijen die samen de 
RES opstellen. De Achterhoek Board en Achterhoek Raad hebben geen vaststellende rol t.a.v. de 
RES. De raden van de 8 RES-gemeenten, provincie en waterschap stellen de RES1.0  komend 
voorjaar vast. Zonnepanelen op daken hebben de voorkeur. In de concept-RES is daarvoor al een 
doelstelling geformuleerd die qua hoogte zeer ambitieus is. 
 

2. Regio Achterhoek is een Euregionale regio en hecht er grote waarde aan om brede 

grensoverschrijdende ontwikkelingen tot een win-win situatie te brengen.  

Wat de e-energie winning e.d. aangaat is er een grote onbalans aan beide kanten van de 
grens t.o.v. elkaar. Er lijkt een grote behoefte om pilot projecten hieromtrent op te starten 

waarbij gemeente, regio’s, Länder, provincies bij betrokken willen worden. Hierdoor zouden 
we op dit gebied zeker een win-win situatie kunnen realiseren in verdeling en gebruik b.v. en 

dit zou een mooie grensoverschrijdende innovatieve pilot kunnen zijn op dat gebied nu e.e.a. 

volop in ontwikkeling is bij ons. 
Vraag: Hoe kijkt u aan tegen zo’n pilot project tussen onze Regio Achterhoek en Kreis 

Borken? Een onderzoek hiertoe zou zeker passen op dit moment denken wij. 
Kunt u / wilt u onderzoeken of hiervoor mogelijkheden zijn?  

Wij worden graag hierover geïnformeerd.  
 

Antwoord  

Op zich is het landschappelijk en qua netwerk wenselijk om grens ontkennend samen te werken 
aan de energietransitie. Het is mogelijk om samen met de Euregio’s te verkennen welke kansen 
daar liggen.  

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

 

 

 


