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Aan:            Commissie Fysieke Leefomgeving
Cc:
Van:             College van B&W
Datum: 26 februari 2020
Onderwerp: Regio Deal projecten

Aanleiding
De commissie Fysieke Leefomgeving heeft op 5 februari jl. de vraag uitgezet om met een overzicht te 
komen van gemeentelijke projecten die dit jaar ingediend gaan worden voor de Regio Deal 
Achterhoek. Het antwoord op deze vraag wordt hieronder verder uitgezet.

Regio Deal Achterhoek
In Regio Deals werken Rijk en regio samen aan gebiedsgerichte opgaven om de kwaliteit van leven, 
werken, wonen, ondernemen, veiligheid, leren en recreëren in regio’s verspreid over Nederland te 
vergroten. Overheden, bedrijven, bewoners, kennisinstellingen en betrokken organisaties gaan in de 
deal aan de slag met een gebiedsgerichte aanpak.
De Achterhoek is één van de eerste regio’s die in aanmerking is gekomen voor de Regio Deal. Het 
Rijk heeft op 15 juli 2019 besloten om maximaal € 20 miljoen beschikbaar te stellen voor de Triple 
Smart doelstellingen van de Achterhoek. Sindsdien staat het partijen in de Achterhoek vrij om 
projecten voor een Regio Deal aanvraag in te dienen. 

Oude IJsselstreek
De gemeente Oude IJsselstreek heeft in 2019 geen projecten ingediend voor de Regio Deal. Wel 
participeert de gemeente in enkele projecten, maar is het niet de indiener. Dit zijn het Frank 
Daamenpand en de Heuvelstraat in Silvolde. De indieners van bovengenoemde projecten zijn 
respectievelijk het Civon en Wonion.

Project Status
Smarthub Incubator Industry (Frank 
Daamenpand)

Behandeling en toetsing aanvraag op 
Thematafel Smart Werken & Innovatie 5 maart 
2020

Heuvelstraat Silvolde Project is gepresenteerd aan Thematafels 
Wonen & Vastgoed en Circulaire Economie & 
Energietransitie. Officiële aanvraag wordt 16  
april aanstaande behandeld op de Thematafel 
Wonen & Vastgoed.

Cofinanciering in uren
De gemeente draagt via ureninvestering bij aan de cofinanciering van bovenstaande projecten. 
Betreffende het project Heuvelstraat Silvolde is thans niet bekend om hoeveel uren dit gaat. De 
officiële aanvraag met daarbij de urenverantwoording is in voorbereiding; indiener Wonion heeft hierin 
de lead. Voor wat betreft Smarthub Incubator Industry vindt u hieronder het cofinancieringsoverzicht. 
Het bedrag dat vermeld staat bij de Stuurgroep betreft de ureninvestering van onder andere onze 
gemeente en is derhalve onze cofinancieringsbijdrage.



Projecten 2020
Voor 2020 participeren wij in het Regio Deal project GROS (grensoverschrijdend ondernemen, werken 
en leren). Het Internationaal Netwerkburo wordt onderdeel van de aanvraag, met als doel het 
Netwerkburo te borgen en continueren. De indieners zijn de gemeenten Aalten, Oude IJsselstreek en 
Winterswijk. Het project bevindt zich in de ontwerpfase en wordt op een nog nader te bepalen termijn 
ter bespreking voorgelegd aan de thematafels Onderwijs & Arbeidsmarkt en Smart Werken & 
Innovatie.

Verder wordt op dit moment ambtelijk gekeken naar mogelijke, overige projecten die ingediend 
kunnen worden voor Regio Deal, investeringsfonds of gebiedsopgave gelden. Een dergelijk proces 
vergt zorgvuldigheid, omdat projecten moeten voldoen aan strikte regionale voorwaarden en 
procesafspraken. Een inventarisatielijst met mogelijke projecten ontvangt u daarom ter kennisname in 
de loop van het tweede of derde kwartaal. 


