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CONTEXT ONTSTAAN EN AFRONDING PROJECT REGIONALE OMGEVINGSVISIE 

De Achterhoek is een krachtige regio die steeds in ontwikkeling is. Het is belangrijk om 

aantrekkelijk te blijven voor jong en oud, om hier te wonen, werken, leren en recreëren.  

Met het oog op de toekomst liggen er uitdagingen die vragen om een creatieve maar  

vooral ook gezamenlijke aanpak. In regioverband moet onder andere worden nagedacht  

over de werkgelegenheid, bereikbaarheid, het woonbeleid, de energietransitie en de 

bevolkingsontwikkeling maar ook over de invulling van de ruimte. Het is belangrijk dat de 

regio snel in kan spelen op nieuwe (beleids)ontwikkelingen om daarmee zo veel mogelijk 

kansen te kunnen benutten. 

 

Begin 2017 was er nog geen duidelijkheid over een nieuwe samenwerkingsvorm in de 

Achterhoek en werd bij de zeven gemeenten de urgentie gevoeld om goed met elkaar in 

overleg te blijven en gezamenlijk te komen tot een regionaal lobby-document. 

Het opstellen van een regionale omgevingsvisie leek bij uitstek geschikt om belangrijke en 

urgente regionale vraagstukken samen aan te pakken en daarmee de doorontwikkeling van 

de samenwerking in de Achterhoek verder vorm te geven en de lobby te professionaliseren. 

Parallel aan het project waarin werd gewerkt aan het opzetten van een regionale 

omgevingsvisie, liep het proces om te komen tot een nieuwe vorm van regionale 

samenwerking in de Achterhoek. Inmiddels heeft die nieuwe manier van samenwerking 

tussen de gemeenten onderling en tussen gemeenten en andere (keten)partners zijn beslag 

gekregen. De Achterhoek Board bepaalt samen met de Achterhoek Raad de koers voor de 

ruimtelijk-economische agenda van de Achterhoek op weg naar 2030. In de board zijn de 

ondernemers, organisaties en de overheden vertegenwoordigd. Door de board wordt op  

dit moment gewerkt aan een visie voor de Achterhoek.  

De uitvoering van de Agenda 2030 met allerlei projecten wordt aangestuurd door zes 

thematafels waarin diverse maatschappelijke partners vertegenwoordigd zijn. 

Verschillende onderwerpen die ook aan de orde zouden komen in de regionale 

omgevingsvisie, krijgen hiermee nu ook hun uitwerking aan de regionale thematafels. 

Het bestuurlijk opstartteam regionale omgevingsvisie heeft geconstateerd dat gezien de 

bovenstaande ontwikkelingen, het niet meer nodig is om verder te gaan met het opzetten 

van een aparte regionale omgevingsvisie. Het opstartteam heeft er vertrouwen in dat de 

gestelde doelen die zijn beschreven in de Bestuursopdracht ook bereikt kunnen worden  

via de nieuwe regionale werkwijze die onlangs van start is gegaan. 

 

De colleges van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, 

Oude IJsselstreek en Winterswijk hebben destijds ingestemd met de Bestuursopdracht waarin 

een onderscheid werd gemaakt in fase 1 en fase 2. Fase 1 is inmiddels uitgevoerd en fase 2 

kan dus verder tot ontwikkeling worden gebracht in de nieuwe regionale samenwerking. 
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TOTSTANDKOMING BESTUURSOPDRACHT 

Een korte terugblik: 

De colleges van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, 

Oude IJsselstreek en Winterswijk hebben in februari en maart 2017 een tweetal gezamenlijke 

sessies gehad met als doel het doorontwikkelen van de regionale samenwerking.  

Dit werden C7-bijeenkomsten genoemd.  

Bij deze bijeenkomsten werd gezocht naar een gezamenlijk project om de samenwerking 

verder vorm te geven. Het opstellen van een regionale omgevingsvisie leek bij uitstek 

geschikt om zaken voor de hele regio op te kunnen pakken.  

Tijdens de regionale Hei-dag op 19 mei 2017 werd met de verschillende stakeholders 

gesproken over de inhoud van een mogelijke regionale omgevingsvisie en geconcludeerd 

werd dat men graag gezamenlijk aan de slag wilde om er een succes van te maken. 

In de zomer van 2017 is een verkenning gedaan bij de zeven portefeuillehouders om te 

horen wat voor de gemeenten belangrijk was in het proces 

De bestuursopdracht is op basis van al deze input opgesteld.  

In oktober 2017 is door de zeven colleges ingestemd met de bestuursopdracht die zou 

moeten leiden tot een regionale omgevingsvisie. De visie zou zich richten op thema’s die de 

Achterhoekse gemeenten bindt en die vragen om een gezamenlijke aanpak. Er zijn duidelijke 

doelen geformuleerd die onderstaand nader worden toegelicht.  

Er werd een bestuurlijk opstartteam geformeerd dat werd ondersteund door een ambtelijke 

werkgroep en een projectleider. 

In de bestuursopdracht worden twee fasen beschreven. Fase 1 betreft de voorbereidende 

werkzaamheden (tot aan de verkiezingen), fase 2 betreft het daadwerkelijke opstellen van  

de visie (tot eind 2019). Na fase 1 is er een go / no go moment ingebouwd voor fase 2, 

afhankelijk van in hoeverre de gestelde doelen al bereikt zijn. 

STATUS PROCES 

In fase 1 zou worden gewerkt aan een Plan van Aanpak. Er zou aandacht worden besteed aan 

welk bestaand (regionaal) beleid nog actueel is, op welke wijze gemeenteraden, stakeholders 

en inwoners bij het proces en de keuze van de thema’s betrokken zouden worden, en hoe de 

benodigde (financiële) middelen beschikbaar te krijgen. De status is als volgt: 

 Er is een eerste, niet uitputtende inventarisatie gemaakt van het actuele regionale 

beleid, zie de hoofdstukken ‘Inventarisatie regionaal beleid’ en ‘Nadere uitwerking 

geconcretiseerde thema’s’ verderop in dit stuk. 

 Het project regionale omgevingsvisie zou nu in de fase zijn gekomen om vast te 

leggen hoe de gemeenteraden (via een gezamenlijke sessie), de stakeholders en  

de inwoners betrokken zouden worden.  
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Nu de verwachting is dat de doelen van dit project ook behaald worden in regio 

Achterhoek-verband, wordt hierin al voorzien omdat de overheden, organisaties  

en ondernemers al volop betrokken zijn of worden (o.a. bij de Toekomsttoer en de 

Thematafels) en er inmiddels een Achterhoek Raad is opgericht.  

 Ook het verkrijgen van de benodigde (financiële) middelen is dus nu niet meer 

relevant. Er zijn geen kosten gemaakt die nog verdeeld moeten worden over de 7 

gemeenten. 

Fase 1 kan met de verzending van dit document ‘Afronding bestuursopdracht Regionale 

Omgevingsvisie Achterhoek’ naar de 7 colleges en de Achterhoek Board dus afgerond 

worden. Het is aan de colleges om deze informatie onder de aandacht van de 

gemeenteraden te brengen. 

DOELEN EN ACTIEPUNTEN 

Het opzetten van een regionale omgevingsvisie diende meerdere doelen: de zeven 

gemeenten konden intensiever gaan samenwerken op inhoud en aan de slag gaan met 

thema’s die een onomstotelijke meerwaarde voor de regio als geheel hebben, die urgent 

zijn, die een scope hebben van 10-20 jaar en die de gemeenten sterker maken in de lobby 

richting de provincie, het Rijk, Europa, de Euregio en andere gremia.  

Concreet vertaald leidt dit tot de volgende actiepunten: 

A. Uitwerking van de 4 thema’s die naar voren kwamen tijdens de C7-bijeenkomsten 

en de Hei-dag 

B. Inventarisatie van het bestaande regionale beleid, in relatie tot de 4 thema’s 

C. Beschrijving van onderdelen van de 4 thema’s  waarvoor nadere uitwerking nodig is 

D. Opstellen van een gezamenlijke uitvoeringsagenda die tevens kan dienen als 

lobby-document. 

E. Intensiveren en verbeteren van de regionale samenwerking in de Achterhoek 

De punten D. en E. worden nu als aanbeveling meegegeven aan de zeven colleges en de 

Achterhoek Board. De punten A., B. en C. hebben al geleid tot concrete resultaten. In fase 1 

is in beeld gebracht welke thema’s zich het beste lenen voor een regionale omgevingsvisie 

(aansluitend bij Achterhoek 2030 en samen met stakeholders) en welk (regionaal) beleid er 

al ligt. Zie onderstaand de uitwerking hiervan. 

4 THEMA’S  

Tijdens de C7-bijeenkomsten en de Hei-dag in mei 2017 is gesproken over onderwerpen die 

aan de orde zouden kunnen komen in de regionale omgevingsvisie. Daaruit zijn vier thema’s 

naar voren gekomen die nog niet zijn voorgelegd aan de gemeenteraden en dus ook geen 

officiële status hebben: 
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 Gezondheid, veiligheid en leefbaarheid: verbinding tussen het sociale en fysieke 

domein zoeken 

 Duurzaamheid: mede in relatie tot energietransitie, circulaire economie en 

klimaatadaptatie 

 Bereikbaarheid: zowel de fysieke als de digitale verbindingen 

 Werkgelegenheid: motor voor de overige thema’s. Geen vitale leefbare regio zonder 

werkgelegenheid.  

BESTAAND (REGIONAAL) BELEID 

Onderstaand een overzicht van de eerste inventarisatie van het huidige regionale beleid in 

relatie tot de 4 bovengenoemde thema’s, inclusief de lopende regionale beleidsvorming in 

de Achterhoek. Dit overzicht is niet uitputtend. 

In de kolommen onder ‘Regionale Omgevingsvisie’ een overzicht van wat er (in hoofdlijnen) 

al bestaat op grond van de huidige documenten per (beoogd) thema. Elk bestaand 

beleidsstuk is, indien digitaal vindbaar, voorzien van een werkende hyperlink. 

Regionaal Beleid  Regionale Omgevingsvisie 

 
 

Titel 

 
 

Domein 

 
 

Vast-
gesteld 

op/termijn 

  
Duurzaamheid 

 
Bereikbaarheid 

 
Werkgelegenheid 

Leefbaarheid, 
veiligheid & 
gezondheid 

 
Water 

 
Klimaat-
adaptatie 

 
N→A18, Spoorwegen, 

digitale ontsluiting 

 
Tekort aan vakmensen & 
hoogopgeleid persoon, 
aansluiting onderwijs 

 
Volksgezondheid en 
landbouw, asbest, 
lichaamsbeweging 

Regionale 
Structuurvisie 
Achterhoek 

Fysiek 2012   
Nee 

 
Nee 

 
Ja, N/A18 
(bijlage 3) 

 
Alleen m.b.t. 

bereikbaarheid 

VG: Nee 
Landbouw: Ja 
Asbest: Nee 
Beweging: Nee 

Regionale Woonvisie 
(‘Alleen ga je sneller, 
samen kom je 
verder’) 

Fysiek   
Nee 

 

 
Nee 

 
Nee 

 
Nee 

VG: Nee 
Landbouw: Nee 
Asbest: Nee 
Beweging: Nee 

Nota ‘Functies 
zoeken plaatsen 
zoeken functies’ 

Fysiek 2006 Ja, 
waterb
erging, 
waterg
angen 

 
 

Nee 

 
 

Nee 

 
Ja, m.b.t. 

arbeidsplaatsen in 
landbouw 

VG: Nee 
Landbouw: Ja 
Asbest: Nee 
Beweging: Nee 

Uitvoeringsagenda 
2.0 Achterhoek 2020 

Fysiek 2016 
 

 
 
 

Nee 

 
 
 

Nee 

 
 
 

Ja  

(subthema Smart 
Werken) 

 
 
 

Ja  

(subthema Smart 
Werken) 

VG: Nee 
Landbouw: Ja, 
koppeling Smart 
Industrie (biobased) 
Asbest: Ja, asbesttrein 
(i.s.m. LNAgro) 
Beweging: Nee 

Regiodeal  Fysiek In 
ontwikkeling 

 CO2 
neutraal 
in 2030 

 Versterken 
aantrekkelijk 
ondernemersklimaat 

Verkleinen mismatch 
en bevorderen 
investeringen 
woningmarkt 
 
Vitaal en asbestvrij 
buitengebied 

Integrale aanpak 
leegstand 
 
 

Fysiek 2015 - 2017 Zon op 
erf  
Asbest 

   Vergroten leefbaarheid 
en tegengaan 
verpaupering in 
kernwinkelgebieden, 
bedrijventerreinen en 
buitengebied 

Regionale 
woonagenda  

Fysiek 2015-2025  
Nee 

 
Nee 

 
Nee 

 
Nee (alleen m.b.t. 

sloop & nieuwbouw) 

VG: Nee 
Landbouw: Nee 
Asbest: Nee 
Beweging: Nee 

Toekomstagenda 
Achterhoek  

Fysiek In 
ontwikkeling 

     

Regionale Watervisie Fysiek In 
ontwikkeling 

     

https://www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/Wonen_ver_bouwen_en_verhuizen/Bestemmingsplannen/Geldende_plannen/Structuurvisies/Regionale_Structuurvisie_Achterhoek_2012/02_Regionale_Structuurvisie_Achterhoek_2012.org
https://www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/Wonen_ver_bouwen_en_verhuizen/Bestemmingsplannen/Geldende_plannen/Structuurvisies/Regionale_Structuurvisie_Achterhoek_2012/02_Regionale_Structuurvisie_Achterhoek_2012.org
https://www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/Wonen_ver_bouwen_en_verhuizen/Bestemmingsplannen/Geldende_plannen/Structuurvisies/Regionale_Structuurvisie_Achterhoek_2012/02_Regionale_Structuurvisie_Achterhoek_2012.org
http://www.achterhoek2020.nl/wp-content/uploads/2013/07/Regionale-Woonvisie-Achterhoek-2010-2020.pdf
http://www.achterhoek2020.nl/wp-content/uploads/2013/07/Regionale-Woonvisie-Achterhoek-2010-2020.pdf
http://www.achterhoek2020.nl/wp-content/uploads/2013/07/Regionale-Woonvisie-Achterhoek-2010-2020.pdf
http://www.achterhoek2020.nl/wp-content/uploads/2013/07/Regionale-Woonvisie-Achterhoek-2010-2020.pdf
https://www.winterswijk.nl/bis/Beleidsinformatie/Overzicht_beleidsnota_s/Landelijk_gebied/Functies_zoeken_plaatsen_zoeken_functies_in_Winterswijk.org
https://www.winterswijk.nl/bis/Beleidsinformatie/Overzicht_beleidsnota_s/Landelijk_gebied/Functies_zoeken_plaatsen_zoeken_functies_in_Winterswijk.org
https://www.winterswijk.nl/bis/Beleidsinformatie/Overzicht_beleidsnota_s/Landelijk_gebied/Functies_zoeken_plaatsen_zoeken_functies_in_Winterswijk.org
http://www.achterhoek2020.nl/wp-content/uploads/2016/02/lr-1205-ra-uitvoeringsagenda.pdf
http://www.achterhoek2020.nl/wp-content/uploads/2016/02/lr-1205-ra-uitvoeringsagenda.pdf
http://www.achterhoek2020.nl/nieuws/achterhoek-pakt-leegstand-aan/
http://www.achterhoek2020.nl/nieuws/achterhoek-pakt-leegstand-aan/
http://www.achterhoek2020.nl/wp-content/uploads/2014/07/Regionale-Woonagenda-Achterhoek-2015-2025.pdf
http://www.achterhoek2020.nl/wp-content/uploads/2014/07/Regionale-Woonagenda-Achterhoek-2015-2025.pdf
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Regionaal 
programma 
Bedrijventerreinen  

Econo
mie 

2017      

Regionaal 
detailhandelskader 
(afsprakenkalender) 

Econo
mie 

      

Akkoord van Groenlo Duurza
amheid 

2009  
Nee 

 
Nee 

 
Nee 

 
Nee 

VG: Nee 
Landbouw: Nee 
Asbest: Nee 
Beweging: Nee 

Regionale 
Energietransitienota 

Duurza
amheid 

2015 Nee 
(alleen 
m.b.t. 

waterkr
acht) 

 
 

Nee 

 
 

Nee 

 
 

Nee 

VG: Nee 
Landbouw: Ja (m.b.t. 
grondgebruik/bestemmi
ngen) 
Asbest: Nee 
Beweging: Nee 

Regionale 
Uitvoeringsagenda 

Duurza
amheid 

2016 Nee 
(alleen 
m.b.t 

waterkr
acht en 
afvalwa

ter) 

 
 
 

Nee 

 
 
 

Nee 

 
 

Nee (alleen 
‘energietransitie als 

impuls voor 
werkgelegenheid’) 

VG: Nee 
Landbouw: Ja (m.b.t. 
grondgebruik/bestemmi
ngen) 
Asbest: Ja 
(asbestsanering i.h.k.v. 
Zon op Erf) 
Beweging: Nee 

Duurzame Energie in 
de Achterhoek 
(‘Zichtbaar, 

merkbaar, 
onmiskenbaar’) 

Duurza
amheid 

In 
ontwikkeling 

     

Achterhoekse 
Regionale 
Energiestrategie 

Duurza
amheid 

In 
ontwikkeling 
i.s.m. 
provincie 

     

Wonen met zorg 
Regio Achterhoek 

Sociaal       

Samenwerken om 
elkaar te versterken 

Sociaal 2017  
Nee 

 
Nee 

 
Nee 

 
Nee 

VG: Nee 
Landbouw: Nee 
Asbest: Nee 
Beweging: Nee 

Achterhoekse 
kaderstelling in het 
maatschappelijk 
domein 

Sociaal 2012  
Nee 

 
Nee 

 
Nee 

 
Nee 

VG: Nee 
Landbouw: Nee 
Asbest: Nee 
Beweging:Nee 

Beleidskaders 
volksgezondheid  

Sociaal 2017-2020 Nee 
(noemt 
wel Ow 

en 
water) 

 
Nee 

 
Nee 

 
Nee 

VG: Ja 
Landbouw: Nee 
Asbest: Nee 
Beweging: Ja (i.h.k.v. 
‘Achterhoek in 
beweging’) 

De Achterhoek werkt 
door! 

Samen
werking 

2017 (in 
verdere 
ontwikkeling
) 

     

NADERE UITWERKING GECONCRETISEERDE THEMA’S  

Uit het bovenstaande overzicht ‘regionaal beleid’, blijkt dat er al veel is ontwikkeld.  

Echter, op basis van deze eerste, niet uitputtende inventarisatie kan men ook een aantal 

‘gaten’ constateren, waarop nog nadere uitwerking mag plaatsvinden. Hieronder wordt 

ingezoomd op de 4 bovengenoemde thema’s. In de bestuursopdracht is aangegeven 

waaraan de geconcretiseerde thema’s dienen te voldoen: “(..) de geconcretiseerde thema’s 

moeten een onomstotelijke meerwaarde voor de regio als geheel hebben, ons als gemeenten 

sterker maken in lobby richting Rijk, provincie, etc. en een scope kennen van 10-20 jaar”. 

De geconcretiseerde thema’s die hieronder de revue passeren zijn tot stand gekomen door: 

1) een eerste, niet uitputtende inventarisatie van de ambtelijke werkgroep (AW) op basis van 

het overzicht van ‘regionaal beleid’ (zie bovenstaand) 

2) aanvullend hierop is er een eerste reactie van de regio Achterhoek (RA) geweest  

d.d. 1 maart 2018 

https://www.oostgelre.nl/sites/default/files/energietransitienota_duurzame_energie_achterhoek.pdf
https://www.oostgelre.nl/sites/default/files/energietransitienota_duurzame_energie_achterhoek.pdf
https://besluitvorming.doetinchem.nl/Documenten/raadsmededelingen/2016-55-Bijlage-3-Regionale-uitvoeringsagenda-eindrapport-def.pdf
https://besluitvorming.doetinchem.nl/Documenten/raadsmededelingen/2016-55-Bijlage-3-Regionale-uitvoeringsagenda-eindrapport-def.pdf
https://www.sociaaldomeinachterhoek.nl/document.php?m=53&fileid=41176&f=31e51ff196c4defa6d9e03245ddfe0a9&attachment=1&c=68509
https://www.sociaaldomeinachterhoek.nl/document.php?m=53&fileid=41176&f=31e51ff196c4defa6d9e03245ddfe0a9&attachment=1&c=68509
https://www.aalten.nl/document.php?m=28&fileid=53879&f=1f2d9cffa8e3411dd9966c59cd76663f&attachment=1&a=737
https://www.aalten.nl/document.php?m=28&fileid=53879&f=1f2d9cffa8e3411dd9966c59cd76663f&attachment=1&a=737
https://www.aalten.nl/document.php?m=28&fileid=53879&f=1f2d9cffa8e3411dd9966c59cd76663f&attachment=1&a=737
https://www.aalten.nl/document.php?m=28&fileid=53879&f=1f2d9cffa8e3411dd9966c59cd76663f&attachment=1&a=737
https://www.winterswijk.nl/bis/dsresource?objectid=ce523c4e-dc91-471f-a383-f86812507c89
https://www.winterswijk.nl/bis/dsresource?objectid=ce523c4e-dc91-471f-a383-f86812507c89
http://regioachterhoek.nl/wp-content/uploads/2016/04/De-Achterhoek-werkt-door_20171004.pdf
http://regioachterhoek.nl/wp-content/uploads/2016/04/De-Achterhoek-werkt-door_20171004.pdf


8 
 

Thema Duurzaamheid 

AW Bijna al het bestaande beleid richt zich op energietransitie. Klimaatadaptatie 

en circulaire economie worden amper of niet genoemd en besproken. 

RA Regionaal is nu wel aandacht voor energietransitie: ‘opwekking en 

besparing’, maar de ruimtelijke invulling (gevolgen) moet hierin nog 

uitwerking krijgen. Daarnaast spelen thema’s als klimaatadaptatie en 

grondstoffentransitie (circulair) nog geheel niet. 

 

Thema Bereikbaarheid 

AW In beleid lijkt het thema bereikbaarheid vooral gericht op de fysieke 

bereikbaarheid van kernen in relatie tot leefbaarheid en werkgelegenheid.  

Er is geen (expliciete) aandacht voor forensenverkeer vanuit Regio Twente, 

Regio Arnhem-Nijmegen, Regio FoodValley en de Cleantech Regio.  

 

Er is geen blijk van focus op spoorwegen. Verduurzaming en verbetering 

spoorwegen (denk aan te weinig capaciteit station Zutphen, trajecten met 

enkel spoor, i.e. Arnhem-Winterswijk en Zutphen-Winterswijk, diesel treinen 

Arriva) worden nergens benoemd of besproken.  

 

Digitale bereikbaarheid is, los van de ontwikkelingen omtrent glasvezel in de 

Achterhoek, eveneens een punt van aandacht.  

Voor beiden kan men input ophalen uit POHO Mobiliteit. 

RA Duurzame mobiliteit is een thema: hoe ziet onze mobiliteit er over 20 jaar 

uit? Die zal heel anders zijn dan nu ingestoken. 

 

Thema Werkgelegenheid 

AW In beleid gaat de aandacht vooral uit naar bestaande en dominante vormen 

van economische bedrijvigheid, zoals landbouw en smart industrie. Geen 

sterk uitgewerkte zaken omtrent herbestemming en omschakeling richting 

energieopwekking op agrarische grond en biologisch-dynamische veeteelt 

of landbouw. Weinig aandacht voor recreatie, toerisme en evenementen. 

Er wordt niet gesproken over (afwezigheid van) hbo of wo-opleidingen in de 

Achterhoek. Gezien het feit dat de Achterhoek een tekort aan hoogopgeleid 

personeel verwacht is aansluiting met omliggende kennisinstellingen een 

realistische optie.   

RA Nu ligt de nadruk nog op het vinden van het juiste personeel voor onze 

bedrijven. Er lijkt wel voor de toekomst (+10 jaar) een wens te liggen voor 

een regionaal vestigingsbeleid. 
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Thema Leefbaarheid, veiligheid & gezondheid 

AW Er is in beleid aandacht voor landbouw, ook in relatie tot milieu. In de lijn 

der verwachtingen is dit echter primair ruimtelijke ingestoken en niet ‘in de 

geest’ van de nieuwe Omgevingswet, waar het begrip ‘fysieke leefomgeving’ 

een veel bredere reikwijdte heeft.  

 

Landbouw in directe relatie tot volksgezondheid is iets waar de GGD-GHOR 

en Wageningen Universiteit druk mee bezig zijn i.h.k.v. de Omgevingswet, 

inclusief bestaande ‘asbestproblematiek’. Ook de ‘spanningen’ tussen (het 

behoud van) natuur- en cultuurlandschappen en ontwikkelingen in 

energietransitie en landbouwactiviteit lenen zich mogelijk goed als 

geconcretiseerd thema. 

RA Leegstaand vastgoed en hoe daar mee om te gaan (dus breder dan leegstand 

in regiodeal) 

 

AANBEVELINGEN AAN DE ZEVEN COLLEGES EN DE ACHTERHOEK BOARD 

Vanuit de C7-bijeenkomsten, de Hei-dag en de gemaakte inventarisaties, vraagt het 

bestuurlijk opstartteam graag de aandacht van de zeven colleges en de Achterhoek Board 

voor de volgende zaken.  

 

Partijen betrekken 

Het zou goed zijn te inventariseren of er nog partijen ontbreken in de samenstelling van de 

Achterhoek Board of aan de thematafels. Daarbij kan gedacht worden aan het Waterschap of 

aan andere organisaties die gemeente-overschrijdend werken, vanuit het ruimtelijke aspect. 

Inhoud 

Geconcludeerd is dat niet alle thema’s die genoemd zijn ten behoeve van de Regionale 

Omgevingsvisie nu al worden meegenomen aan de Thematafels. Het gaat dan bijvoorbeeld 

om ‘gezondheid’, ‘veiligheid’ en ‘klimaatadaptatie’ en de verbinding tussen het fysieke en 

sociale domein. Bepaalde onderwerpen zoals ‘klimaatadaptatie’ zouden wellicht als een 

‘satelliet’ kunnen worden toegevoegd.  

Tijdens de Heidag van mei 2017 zijn er 4 hoofdthema’s naar voren gekomen die nog niet 

zijn voorgelegd aan de raden en dus geen officiële status hebben. Op basis van die 4 

thema’s, zijn er echter ook eerste inventarisaties gemaakt van het bestaande regionale 

beleid en van geconstateerde hiaten. Deze overzichten zijn toegevoegd aan dit document 

maar dus niet uitputtend. 

Samenwerking in de regio 

Omdat vele onderwerpen ook regionale componenten hebben, blijft afstemming tussen de 

gemeenten bij het opstellen van de lokale omgevingsvisies belangrijk. 
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Lobby 

Een van de beoogde resultaten van de Regionale Omgevingsvisie was te komen tot een 

gezamenlijke uitvoeringsagenda die tevens kan dienen als lobby-document en men hoopt 

dat de Achterhoek Board dit nu meeneemt in zijn visie. 

EVALUATIE PROCES 

Het bestuurlijk opstartteam (zie onderstaand) kijkt terug op een constructieve samenwerking 

met alle betrokkenen, waaronder de vertegenwoordigers van de regio Achterhoek.  

De ambtelijke werkgroep wordt bedankt voor haar inzet en de gevraagde en ongevraagde 

adviezen.  

Het doel om als zeven gemeenten goed met elkaar te blijven overleggen over voor de regio 

belangrijke thema’s, ook in tijden waarin nog niet duidelijk was hoe de nieuwe regionale 

samenwerking eruit zou gaan zien, is behaald.  

De contacten zijn geïntensiveerd en allen voelen de urgentie om gezamenlijk de schouders 

onder de nieuwe samenwerkingsvorm te zetten zodat enthousiast en efficiënt gewerkt kan 

worden aan de toekomst van de Achterhoek. 

SAMENSTELLING BESTUURLIJK OPSTARTTEAM 

Het bestuurlijk opstartteam is / was als volgt samengesteld:  

Aalten: Ted Kok (wethouder), voorheen burgemeester Anton Stapelkamp 

Berkelland: Patricia Hoytink (wethouder) 

Bronckhorst: Willem Buunk (wethouder), voorheen wethouder Arno Spekschoor 

Doetinchem: Ingrid Lambregts (wethouder) 

Oost Gelre: Marieke Frank (wethouder), voorheen burgemeester Annette Bronsvoort 

Oude IJsselstreek: Otwin van Dijk (burgemeester), voorzitter 

Winterswijk: Wim Aalderink (wethouder) of Wim Elferdink (wethouder),  

voorheen wethouder Rik Gommers 

Namens Waterschap Rijn IJssel: Frank Wissink (heemraad) 

Birkitta Kortes, interim projectleider regionale omgevingsvisie, voorheen Elsa Duijnstée 

 

EINDE 

 

 

 


