
      

Bundel van de Algemeen Bestuur van 30 september 2020

 

 

 

1 Opening, mededelingen en delen actualiteiten.
\> stand van zaken rondom AB heidag \(0\,5 dag\)
\> In de bijlage is een aantal links opgenomen naar persberichten die onlangs verschenen zijn over projecten
van 8RHK en andere acties\.

8RHK in de pers.docx

2 Lobby
Kennisnemen van de lobby gerelateerde zaken en activiteiten.

Memo Lobby.docx

Bijlage 1 - Workshops ThinkEast Netherlands EWRC 2020.pdf

Bijlage 2 - Programma en aanwezigen werkbezoek OostNL 15 september 2020.docBx.docx

Bijlage 3 - Programma werkbezoek Europarlementariër Mohammed Chahim  25 september 2020.docx

Bijlage 4 - Programma en aanwezigen werkbezoek staatssecretaris Knops 30 september
2020.docBx.docx

3 Grensoverschrijdende samenwerking
Kennisnemen van de grens gerelateerde zaken en activiteiten.

Memo Gros.docx

Bijlage 1 Stand van zaken memorandum.pdf

Bijlage 2 Programma werkbezoek Mecklenburg-Vorpommern.docx

Bijlage 3 Kamerbrief Toezeggingen_grensoverschrijdende_samenwerking.docx

4 Project Regiomarkering voor de Achterhoek (mondelinge toelichting)
5 Uitkomsten interne controle

Kennis nemen van de uitkomsten van de interne controle.
AB interne controle 2020.docx

6 Vacatures VNG Commissies (mondeling)
7 Projecten Regio Deal en Investeringsfonds (worden 24 september in de Board besproken)

Akkoord gaan met de voorliggende zes projecten en de voorgestelde financiering:
1 Pilot Z route
2 Digitaliseringsopgave mobiliteitsdata
3 Businessplan Achterhoeks Deelvervoer Coöperatie
4 Pilot transformatievisie Oudestraat Neede
5 Biogas en waterstof Bronckhorst
6 Werken aan Toekomstgerichte erven

Ter informatie is een financieel overzicht toegevoegd van de projecten Regio Deal en investeringsfonds
(stand september 2020).

Voorstel goedkeuren projecten.docx

Aanvraagformulier project pilot Z route.docx

Beoordeling project Pilot Z route.docx

Aanvraagformulier Digitaliseringsopgave mobiliteitsdata Achterhoek.docx

Beoordeling project Digitaliseringsopgave mobiliteitsdata Achterhoek .docx

Aanvraagformulier Businessplan Achterhoek Deelvervoer Coöperatie.docx

Beoordeling project Businessplan Achterhoek Deelvervoer Coöperatie.docx

Aanvraagformulier Pilot Transformatievisie Oudestraat Neede.pdf

Beoordeling project pilot transformatievisie Oudestraat Neede.docx

Aanvraagformulier project Biogas en Waterstof in Bronckhorst.pdf

Beoordeling project Biogas en Waterstof in Bronckhorst.docx

Aanvraagformulier project Werken aan toekomstgerichte erven.pdf

Beoordeling project Werken aan Toekomstbestendige ervern.docx

projecten per september 2020.pdf



 

8 Achterhoek Raad 5 oktober 2020
De agenda en stukken voor de Achterhoek Raad kunt u inzien via iBabs.
Bijgevoegd is ter kennisname de agenda van de Achterhoek Raad en het plan van aanpak evaluatie
samenwerking.

Uitnodiging en agenda Achterhoek Raad 5 oktober 2020.pdf

Bijlage 4.1, Raadsvoorstel 'Plan van aanpak evaluatie regionale samenwerking'.pdf

Bijlage 4.2, Plan van aanpak evaluatie regionale samenwerking.pdf

9 Verslagen van de vergaderingen van 8 juli en 31 augustus 2020
Ter vaststelling.

Verslag Agenda_Algemeen_Bestuur_8_juli_2020.docx

Verslag_Algemeen_Bestuur_31_augustus_2020.docx

10 Rondvraag en sluiting



1 Opening, mededelingen en delen actualiteiten.

1 8RHK in de pers.docx 

8RHK in de pers

Ter info voor het algemeen bestuur d.d. 30 september 2020
Van: Dorien Boot, communicatie adviseurs 

De laatste weken zijn we veel in de media, we delen sommige items ook op onze sociale media. 
Onderstaand enkele  recente linkjes naar nieuwsberichten.

Nationaal Groeifonds en onze ‘claim’ (op mobiliteit)
https://www.gelderlander.nl/achterhoek/achterhoek-steekt-vinger-op-voor-miljarden-
kabinet~acfb4a92/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2463904/Achterhoek-wil-miljarden-inzetten-voor-N18

Flexwonen jongeren DKK
https://www.omroepgelderland.nl/media/38072/Aalten-bouwt-10-flexhuisjes-Uuthuuskes-voor-
jonge-woningzoekenden

Leergang retail – link met wonen &vastgoed thematafel
https://www.gelderlander.nl/doetinchem/zestien-winkeliers-doen-mee-aan-leergang-
binnenstadsondernemer-doetinchem~a8de6761/

Financiële steun provincie 6 arbeidsmarktregio’s – met onze focus op jongeren
https://www.regio8.nl/financi%C3%ABle-steun-werkzoekende-jongeren/nieuws/item?1164759

Hbo studenten onderzoeken studieplek in Achterhoek
https://www.gelderlander.nl/doetinchem/hbo-student-ziet-minor-in-de-achterhoek-wel-
zitten~ac6d68d2/

Op de spinningfiets praten over gezondheid en geluk in de Achterhoek
https://www.elna.nl/nieuws/algemeen/324720/op-de-spinningfiets-praten-over-gezondheid-en-
geluk-in-de-achterh

MKB-deal in MIJNmagazine





2 Lobby

1 Memo Lobby.docx 

ALGEMEEN BESTUUR

Vergadering d.d.
Agendapunt
Onderwerp
Portefeuillehouder

: 30 september 2020

:  2

: Lobby

: De heer O. van Dijk 

Voorstel:
 Kennis nemen van onderstaande lobby gerelateerde zaken en activiteiten. 

Toelichting:

Invulling vacature adviseur Public Affairs & Lobby
De werving van de nieuwe adviseur Public Affairs & Lobby bevindt zich in de afrondende fase. 
Vrijdag 4 september zijn er gesprekken gevoerd met een viertal kandidaten. Maandag 14 
september zijn er nog gesprekken met de twee overgebleven kandidaten. Daarna volgt snel de 
definitieve beslissing.

Update Nederland Slim Benutten
Afgelopen mei is de Oost-Nederlandse campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen 
gelanceerd: Nederland Slim Benutten. De oproep om de kracht en de ruimte van de regio’s in 
Oost-Nederland te benutten heeft veel media-aandacht gegenereerd en is bij de 
programmacommissies van de landelijke partijen goed geland. Vanuit de Achterhoek hebben we 
nog onze eigen input aangeleverd bij de programmacommissies.

De campagne zit nu in de tweede fase. In het komend half jaar wordt de campagne verder 
uitgebouwd en inhoudelijk steeds verder geladen. Hiervoor worden de komende maanden vijf 
‘ruimtes’ in de etalage gezet om de partijen en kandidaat-Kamerleden te wijzen op de oplossingen 
die de regio’s van Oost-Nederland op uiteenlopende terreinen te bieden hebben:

- Ruimte voor Sleuteltechnologieën
- Ruimte voor Wonen en bereikbaarheid
- Ruimte voor MKB / Familiebedrijven
- Ruimte voor transitie-opgaven
- Ruimte voor  Landbouw & Natuur

Als reactie op het Nationaal Groeifonds is de eerste van de vijf verdiepende campagnes 
gelanceerd: Ruimte voor Sleuteltechnologieën. De lancering bestond uit een persbericht en video. 
We hebben als Achterhoek een eigen reactie gegeven. Daarin doen we een oproep om een deel 
van het Nationaal Groeifonds te gebruiken voor het versterken van de mobiliteit in de Achterhoek.

De voorlopige kernboodschap van het thema Sleuteltechnologieën luidt (wordt nog aangescherpt):
Nederland staat voor grote digitaliserings- en verduurzamingsopgaven, waarvoor 
sleuteltechnologieën van groot belang zijn. De regio’s in Oost-Nederland spelen een belangrijke 
rol in de ontwikkeling van sleuteltechnologieën als MedTech en Artificial Intelligence. Het Oost-
Nederlandse ecosysteem heeft toonaangevende kennisinstellingen en bedrijven. Wij zetten in op 
het ondersteunen van de hele keten en daarmee op de snellere toepasbaarheid van de 
technologie. Innovatieve start- en scale-ups hebben hierin een belangrijke plek. 
 
De komende maanden worden gefaseerd de andere thema’s onder de aandacht gebracht. Voor 
elk thema wordt er, net zoals bij het thema Sleuteltechnologieën, een kernboodschap 
geformuleerd. Ook wordt er voor elk thema een video gemaakt. Beiden komen uiteindelijk op de 



site te staan. Tot slot wordt er per thema gekeken naar passende activiteiten (bijvoorbeeld het 
organiseren van werkbezoeken of het opnemen van een podcast met ondernemers). Elke regio 
draagt bij aan het verder uitwerken van twee thema’s; voor de Achterhoek zijn dat de thema’s 
MKB/Familiebedrijven en Landbouw & Natuur. 

European Week of Regions and Cities (EWRC) 5-22 oktober 2020
De EWRC is dit jaar volledig digitaal in verband met Covid-19 en verspreid over drie 
opeenvolgende weken, van 5 tot 22 oktober 2020. De EWRC staat in het teken van drie 
thematische prioriteiten: 'Empowering Citizens', 'Cohesion and Cooperation' en 'Green Europe'. Er 
zijn ruim 500 werksessies waaruit u kunt kiezen. In bijlage 1 vindt u een drietal workshops die 
Th!nkEast Netherlands organiseert.

Informatie over de aanmeldingsprocedure en suggesties voor te volgen workshops zijn via het 
secretariaat van 8RHK Ambassadeurs naar uw Colleges B&W gestuurd. De deadline voor de 
aanmelding is zondag 27 september 2020. 

Werkbezoeken

15 september 2020: Werkbezoek OostNL
Een afvaardiging van OostNL bezoekt op uitnodiging van de Thematafel Smart werken en 
Innovatie 15 september de bedrijven Hittech Bihca en Bronkhorst Hightech. Het werkbezoek staat 
vooral in het teken van het thema reshoring/local sourcing; een thema dat in de lobby richting Den 
Haag kansen biedt, zeker nu met Covid-19. Karel Smouters, die als correspondent bij de NRC 
regelmatig over Oost-Nederland schrijft, is uitgenodigd om de Achterhoekse aanpak op dit thema 
te belichten. Informatie over het programma en deelnemers vindt u in bijlage 2.

25 september 2020: Werkbezoek Europarlementariër Mohammed Chahim aan Groot Zevert
In verband met Covid-19 is het twijfelachtig of het werkbezoek van Europarlementariër Mohammed 
Chahim (PvdA) aan de regio’s Achterhoek en Twente doorgaat. Dinsdag 15 september is hierover 
meer duidelijkheid. Indien het werkbezoek niet doorgaat, kijkt de organisatie naar een ander moment 
in het najaar of voorjaar van 2021. Informatie over het programma en de te behandelen onderwerpen 
vindt u in bijlage 3. 

30 september 2020: Werkbezoek staatssecretaris Knops
Staatssecretaris Knops bezoekt 30 september de Achterhoek. Tijdens het werkbezoek nemen we de 
staatsecretaris mee in projecten en initiatieven (Regio Deal) op het gebied van grensoverschrijdende 
samenwerking. De ontvangst is bij Civon, met onder meer aandacht voor de projecten Smart Business 
Centrum en het Grensland College. Voor dit laatste project wordt ook de intentieverklaring 
ondertekend. Daarna wordt een bezoek gebracht aan 24/7 Tailorsteel.

In bijlage 4 vindt u een nadere toelichting op het programma en aanwezigen.

Lobbymomenten
 15 september 2020: Werkbezoek OostNL
 25 september 2020: Werkbezoek Europarlementariër Mohammed Chahim aan Groot 

Zevert 
 30 september 2020: Werkbezoek staatssecretaris Knops
 5-22 oktober 2020: EWRC (digitaal)

Bijlagen
Bijlage 1: Workshops Th!nkEast Netherlands EWRC 2020
Bijlage 2: Programma en aanwezigen werkbezoek OostNL 15 september 2020
Bijlage 3: Programma werkbezoek Europarlementariër Mohammed Chahim 25 september 2020
Bijlage 4: Programma en aanwezigen werkbezoek staatssecretaris Knops 30 september 2020

Vervolgactie:
communicatie: 
Mededeling beslissing 
aan:

Bijlagen:
Meegezonden: 
Ter inzage: 
Plaats van inzage:

Consequenties:
Financieel: 
Personeel:



Nadere informatie bij: 
Jord Knuiman / Saar Veneman

 Tel.nr.: (0314) 32 12 17
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East

Netherlands

EWRC 2020 sessions

On behalf of of Th!nk East Netherlands - 24 partners -  we are delighted to invite you to our workshops 
and Euregion Talk as part of the European Week of Regions and Cities. East Netherlands is Leader in Smart 
Food innovations, from research to worldwide daily applications. Therefore EWRC 2020 sessions Think East 
Netherlands focus on Smart Food Production:

Workshop 1  | Smart & Sustainable Food Industries 
Climate Neutral & Circular Food Production - Smart Food Production
via Zoom, 21th of October 2020, 9:30 to 11:00

EUregions Talk  | The Protein Revolution
‘Meet the new Milkman’ – Stretching the Concept of Milk
via Zoom, 21th of October 2020, 17:30 to 18:00

Workshop 2  | Food Data Systems
‘FoodData.S’ – Digitalization in Food Systems
via Zoom, 22th of October 2020, 9:30 to 11:00

Workshop 1 
Climate neutral & Circular Food Production 
Th!nk East Netherlands. Think Smart Food Production. 

Discuss with us the opportunities for Climate Neutral and Circular Food Solutions during this online workshop. 
Discuss with us the opportunities for Climate Neutral and Circular Food Solutions during this online workshop. 
Regions all over Europe are key drivers in the transition, shaping the future of strong and healthy European 
Food Chains and European citizens. We discuss the opportunities of the Green Deal and Farm to Fork strategy 
with the EC.  And we learn from local and regional examples as NEXTgarden, zero waste, and the Protein 
Revolution. 

This workshop will be opened by Mr. Berends, Kings Commissioner of Province of Gelderland, and moderated 
by the region Arnhem Nijmegen, Food Valley, Region Twente and Region Rivierenland with the participation 
of the European Commission (DG AGRI) and of speakers from multiple S3P-Industry partnerships, including 
Bio-economy.

The workshop comes at a moment of growing interest  and need for innovations in Food Production, as a 
result of external circumstances such as Covid-19. The workshop will address this actual event. It consists  
of three parts: 



Introductions: EC representative introduces the EU ambitions and policy framework such as the Green Deal 
and the Farm to Fork Strategy, professor Toine Timmermans (Wageningen University), speaker Lingewaard on 
behalf of East NL, speaker representing the H2020 DECISIVE project (Urban Bio-Waste Management). 

Dialogue: dialogue in three groups with participants from different EU member states:
a. CO2 neutral foodchain, led by Region Arnhem Nijmegen; 
b. Zero Foodwaste, led by Food Valley;
c. Alternative sources of protein, led by Region Twente. 

Closing & plenary feedback, discussion and conclusions

We will reflect upon common challenges, as well as opportunities for the European transition in food 
production, in light of the European Farm to Fork Strategy. Additionally, partnerships can take the opportunity 
to present some of their projects currently under development.

The session will take place via Zoom on Wednesday, 21th of October 2020 from 9:30 to 11:00. You can find 
the details of the session at thinkeast.nl workshop 1.

Please note that participation to the session is upon registration. We therefore invite you to sign up using the 
relevant link on the event website. Registration is open!

EUregions Talk 
Meet the new Milkman - Stretching the Concept of Milk
Th!nk East Netherlands. Think Smart Food Production. 

Be part of the protein revolution and get inspired by Tom and Bart Grobben. These two young innovative 
farmers tell how they transformed the milk business of their parents into a new business model. They believe 
in local, transparent and ustainable products. They created the first Dutch plant based Milkman for production 
from seed-to-product. A Short Food Chain, in order to deliver delicious local flavoured, Twente Soy Milk to 
consumers.

The EUregions talk comes at a moment when there is growing interest and need for innovations in Food 
Production in order to create short food chains, partly as a result of external circumstances such as Covid-19. 
The workshop will address this actuality. Th!nk East Netherlands will facilitate an online discussion and 
interactive session with your participation simultaneously. Companies and research institutions in East 
Netherlands are innovation leaders in Agro-Food. Tom and Bart Grobben, two young innovative dairy farmers 
created a futureproof business model in addition to dairy farming. Their company “The New Milkman” has 
the ambition to revolutionize the alternative dairy sector. They created the first Dutch plant based seed-to-
product chain. The consumer receives locally grown and produced dairy alternatives, based on soya beans. 
Even though the Dutch weather is not ideal for soy production, the Wageningen University-educated brothers 
will demonstrate: anything is possible!

The session will take place via Zoom on Wednesday, 21th of October 2020 from 17:30 to 18:00. You can 
find the details of the session at thinkeast.nl Meet the new Milkman.



Workshop 2. 
FoodData.S - Digitalization in Food Data Systems
Th!nk East Netherlands. Think Smart Food Production.

The European ‘Farm to Fork Strategy’ is highly dependent on the effective use of data:
- capturing more data via existing and new sensors;
- tracking within and along supplychains;
- robotisation
- applying artificial intelligence in order to translate datacombinations into manageable information; 
- providing full transparency to endusers and consumers. 

Organisations are currently confronted with dual challenges: sustainability and digitalisation. Although 
many food innovations might be in use, intelligent combination of data sources, actuators and meaningful 
management systems will be needed to overcome these societal challenges. 

Th!nk East Netherlands therefore installed the icon project FoodData.S to accelerate the uptake of digital 
solutions in EU projects in a cooperative and coordinated way. FoodData.S is ready to show its knowhow.

The session will take place via Zoom on Wednesday, 22th of October 2020 from 9:30 to 11:00.   
More detailed information will follow soon.

For more information on the European Week of Regions and Cities you can visit thinkeast.nl Workshop 2.

 If you have specific inquiries on the workshops or Euregions Talk, please don’t hesitate to contact us.

Hope to see you there!

On behalf of the 24 partners of Th!nk East Netherlands
Kind regards,

East

Netherlands
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Werkbezoek OostNL 15 september 2020

Programma:

12.15 ontvangst bij Hittech Bihca, Verlengde Morsestraat 25, 7101 ND Winterswijk

12.30 Lunch / voorstellen aanwezigen

12.45 René Buiting geeft toelichting 8RHK en Thematafel

13.15 Rondleiding Hittech Bihca

14.00 vertrek naar Bronkhorst Hightech

14.30 Ontvangst Bronkhorst Hightech, Nijverheidsstraat 1A, 7261 AK Ruurlo

14.45 Discussie Reshoring

15.30 Rondleiding Bronkhorst HighTech

16.30 Afsluiting

Aanwezigen:

Theo Follings – Manager Oost NL

Wendy de Jong – Algemeen directeur Oost NL

Koen Mentink – Directeur Hittech Bihca

Henk Tappel – Directeur Bronkhorst HighTech

Jan Kaak – Eigenaar Kaak bv / voorzitter Thematafel Smart Werken en Innovatie

Saar Veneman - secretaris-directeur 8RHK ambassadeurs

Martin Stor – deelnemer Thematafel Smart Werken en Innovatie

René Buiting – Programmaregisseur Smart Werken en Innovatie

Karel Smouters – Correspondent Oost-Nederland bij NRC
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1

Programma bezoek Mohammed Chahim aan de regio’s Achterhoek en Twente
Vrijdag 25 september 2020

 10.00 uur welkom bij coöperatie IJskoud in Twente, met koffie en krentenwegge. 
Adres: Erve Kuiper, Schotbroekweg 2, 7591 ND Denekamp. 

 10.15 uur vertonen van de animatiefilm die we in oktober tijdens de Europese Week van 
Regio’s en Steden ook toonden. Deze video geeft in 2 minuten goed weer waarom Oost-
Nederland voor de titel EU-innovatieregio voor kringlooplandbouw in aanmerking komt.

 10.15 uur – 10.30 uur voorstelrondje.

 10.30 uur – 11.15 uur vertellen wat we binnen Mineral Valley Twente doen en de relatie met 
EU-beleid en – regelgeving bespreken. Met Mohammed Chahim in gesprek over wat de 
wensen, ambities en vragen vanuit Brussel zijn. Hoe kunnen we vanuit Oost-Nederland 
Brussel helpen om daar aan bij te dragen / antwoorden op te vinden? 

 11.15 uur – 12.15 uur bezoeken we de proeftuin digestaat voor een gezonde bodem en zien 
we de werking van de monomestvergisting. Het bedrijf maakt deel uit van de zogeheten 
‘Biogashub Noord-Deurningen’. Met dit werkbezoek willen we een nog beter beeld geven van 
kringlooplandbouw, de energietransitie in de praktijk en hoe innovatieve boeren nieuwe 
verdienmodellen weten te ontwikkelen.

 12.30 uur – 14.15 uur gezamenlijke lunch in Twente (“Twentse streekproductenlunch”)
Tijdens de lunch wordt een presentatie van VKA en/of nieuw regionaal sturingsmodel (GLB 
project) gegeven door Carel de Vries en een korte inleiding van het bezoek aan de Groene 
Mineralen Centrale. Ook schuiven enkele ondernemers aan die vanuit eigen ervaring vertellen 
waar zij in de praktijk tegenaan lopen en wensen ten aanzien van regelgeving.
Ook worden de bevindingen uit het bezoek aan Twente met elkaar besproken en er wordt een 
inleiding gegeven van het middagprogramma in de Achterhoek. 

 14.15 uur – 15.00 uur vervoer naar de Achterhoek

 15.00 uur – 16.30 uur ontvangst met koffie in de Achterhoek met een werkbezoek aan de 
Groene Mineralen Centrale in Beltrum

 17.00 uur -  18.30 evaluatie en delen van de opgedane indrukken met afsluiting een 
gezamenlijk diner in de Achterhoek.

Onderwerpen
 Waar knelt het in Europa: geen one-size-fits-all: regelgeving meer afstemmen op type 

landbouwgrond en regionale omstandigheden
Veel meer een integrale aanpak: meer direct sturen op kwaliteitsdoelen en kijken of die doelen 
gezamenlijk behaald kunnen worden. 
Beleid moet voorzien in regionale verschillen, ruimte voor regionaal maatwerk.

 Mestverordening en nitraatrichtlijn.
Meer ruimte voor vervangers van kunstmest (regionale verschillen)
Toewerken naar een flexibele  gebruiksnorm stikstof dierlijke mest afhankelijk van 
bedrijfsprestaties (bedrijfsspecifieke derogatie)
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 Organische bodemverbeteringsproducten (compost, bokashi)
Knellende regelgeving: probleem is dat Bokashi en compost nog steeds wordt gezien als een 
meststof (meststoffenwet) en de ontvangende boeren extra mest moeten afvoeren (extra 
kosten). Dat geeft weerstand.

 Definities en keurmerken: duivel zit in de details!
Dierlijke mest, organische meststoffen, kunstmest
In de farm to fork komen allerlei voorwaarden voor duurzaamheid en voedselveiligheid: hoe 
wordt dit in de praktijk vormgegeven? Als het enorm zwaar wordt gemaakt met allerlei 
keurmerken komt het niet van de grond in de regio’s. 

 Experimenteerruimte nodig
Erkenning door LNV en Brussel van Oost-Nederland als innovatieregio en het starten van 
beleidsontwikkelings-experimenten in coproductie met deze overheden. Dit gaat ook flink 
bijdragen aan de profilering als agro-innovatieregio. Daarnaast zal deze ontwikkeling energie 
geven aan de ontwikkeling van een breder, cross-sectoraal innovatie-ecosysteem in Oost-
Nederland.
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Nadere info over de locaties
Twente: coöperatie IJskoud: Boeren in Noord-Deurningen hebben zich verenigd in de coöperatie 
IJskoud. Deze boeren verwerken de mest van hun koeien in monovergisters. Dit levert biogas en 
digestaat op en draagt bij aan het oplossen van de stikstofproblematiek. De boeren leveren het biogas 
aan een kwekerij en fabriek in de buurt. Een bijkomend positief effect van dit duurzame biogas is dat 
het digestaat dat overblijft na vergisting ingezet kan worden als waardevolle meststof voor een 
gezondere bodem. Nog een bijkomend voordeel van het gebruik van digestaat, is dat het een prima 
kunstmestvervanger zou kunnen zijn. Nu mag dat nog niet, maar hiermee zou de kringloop op eigen 
bedrijf verder gesloten kunnen worden en dat is dus beter voor klimaat en voor de boer. 

Achterhoek:  De eerste Groene Mineralen Centrale van het familiebedrijf Groot Zevert in Beltrum. Op 
deze locatie wordt jaarlijks 100 kton varkensmest vergist waarbij biogas wordt gewonnen. Deze 
mestverwerkingsinstallatie is uitgebreid tot een Groene Mineralen Centrale die varkensmest verwerkt 
tot minerale meststoffen ( Minerale meststoffen die kunstmest kunnen en naar verwachting in de 
toekomst ook mogen vervangen. Dat mogen is een belangrijk aandachtspunt voor de bezoekers uit 
Brussel) , bodemverbeteraar en schoon water. Zo wordt de Achterhoek minder afhankelijk van de 
import van kunstmest en is de CO2 uitstoot lager. Verder willen we de stand van zaken vertellen over 
het Europees project van de Kunstmestvrije Achterhoek waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt 
gemaakt van herwonnen regionale nutriënten om de bemestingspraktijk duurzamer te maken. Ook zal 
er een toelichting gegeven wordt op het GLB project van VALA en VKA.( de boerenvereniging VKA en 
de boerencoöperatie De Marke zijn echte unieke initiatieven waarbij boeren zelf verantwoordelijkheid 
nemen voor hun kennisontwikkeling tav duurzaamheid. Dat zie je in Europa nergens!!) Dit model zich 
richt op de ontwikkeling van een nieuw regionaal netwerksturingsmodel, dat stuurt op kwaliteitsdoelen 
door middel van belonen en waarderen van boeren op basis van geborgde prestaties.(waarbij een 
nieuw regionaal sturingsmodel



1 Bijlage 4 - Programma en aanwezigen werkbezoek staatssecretaris Knops 30 september 2020.docBx.docx 

Werkbezoek staatssecretaris Knops 30 september 2020

Programma:

10.00 Ontvangst bij CIVON door Joris Bengevoord 

 Welkom door Joris Bengevoord, korte introductie samenwerking en Regio Deal, bezoek richt 
zich op slim werken, werven en leren in de grensstreek. Verbinding leggen met provincie 
(Peter van ’t Hoog)

 Rondleiding CIVON door Gijs Smeman, projectmanager CIVON
 Toelichting Grensland College door Alexander van der Graaf, projectmanager met 

aansluitend ondertekening intentieverklaring door:
o Yvonne de Haan, vicevoorzitter CvB Hogeschool Arnhem Nijmegen
o Timo Kos, CvB hogeschool Saxion
o Mirjam Koster, voorzitter CvB Graafschap College

10.55 Vertrek naar 247 TailorSteel 

11.15 Ontvangst door Carel van Sorgen en rondleiding.

12.00 Einde werkbezoek

Aanwezigen:

Bij CIVON:
Raymond Knops – Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Joris Bengevoord – lid Dagelijks Bestuur 8RHK ambassadeurs
Peter van ’t Hoog – Gedeputeerde (o.a. met portefeuille Gebiedsagenda Achterhoek)
Egbert Jan Rots – directeur Rots Bouw en vicevoorzitter thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt
Gijs Smeman – Projectmanager CIVON
Alexander van der Graaf – Projectmanager Grensland College
Vanaf 10.30 uur:

o Yvonne de Haan, vicevoorzitter CvB Hogeschool Arnhem Nijmegen
o Timo Kos, CvB hogeschool Saxion
o Mirjam Koster, voorzitter CvB Graafschap College

We zijn nog aan het kijken wie vanuit onze Duitse partners aan kan sluiten.

Bij 247 TailorSteel:
Raymond Knops – Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Joris Bengevoord – lid Dagelijks Bestuur 8RHK ambassadeurs
Peter van ’t Hoog – Gedeputeerde (o.a. met portefeuille Gebiedsagenda Achterhoek)
Carel van Sorgen: grondlegger en lid RvC 247TailorSteel
Bas Becks: Partner bij Parcom Capital en lid RvC 247TailorSteel
Jeroen Leeuwis: CFO 247TailorSteel
Frank Gelen: COO 247TailorSteel

NB:
Vanuit het ministerie reizen 4 ambtenaren mee (contactpersoon Regio Deal, contactpersoon GROS, 
een adviseur en de woordvoerder)
Vanuit de provincie sluit Babine Scholten aan en vanuit 8RHK Wilma Stortelder (contactpersoon).



3 Grensoverschrijdende samenwerking

1 Memo Gros.docx 

ALGEMEEN BESTUUR

Vergadering d.d.
Agendapunt
Onderwerp
Portefeuillehouder

: 30 september 2020

: 3

: Gros

: De heer J. Bengevoord 

Voorstel:
 Kennis nemen van onderstaande gros gerelateerde zaken en activiteiten. 

Toelichting:

Verkiezingen gemeenteraden-, burgemeesters- en Landrat Kreis Borken
Op 13 september 2020 hebben de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraden, burgemeesters 
en de Landrat in de Kreis Borken plaatsgevonden. Dit is van invloed op de grensoverschrijdende 
samenwerking en de samenstelling van de Grenzhoppers stuurgroep D5-NL6+2. 
Nieuwe burgemeesters in de Kreis Borken zijn: Tom Tenostendarp (Stadt Vreden), Berthold 
Dittmann (Gemeinde Stadtlohn), Werner Stödtke (Gemeinde Südlohn) en Thomas Kerkhoff (Stadt 
Bocholt). De nieuwe burgemeesters en raadsleden beginnen officieel op 1 november 2020. Een 
kennismaking met de burgemeesters en de D5-NL6+2 vindt op 19 november 2020 plaats.

Voor alle burgemeesters in de Achterhoek en de Kreis Borken organiseren de Duitsland-
coördinatoren in 2021 een plenaire bijeenkomst op het moment dat dit weer mogelijk is.

Memorandum Oost Nederland – Münster
Op 8 juni jl. heeft de laatste Landrätekonferenz bij de Bezirksregierung in Münster 
plaatsgevonden. Voorafgaand aan de conferentie hadden de aanwezigen reeds het gedetailleerde 
voortgangsrapport over de afzonderlijke maatregelen van het Memorandum in een Duitse en 
Nederlandse versie ontvangen welke als bijlage 1 aan dit document is toegevoegd.

Zorg
Tegen de achtergrond van de Corona-pandemie stelde de heer van Veldhuizen voor om de 
samenwerking in de zorgsector uit te breiden. Ook de heer Dr. Zwicker benadrukte het belang van 
het thema zorg. De heer Bengevoord geeft aan dat de Achterhoek (ondersteund door de provincie 
Gelderland) beschikbaar is als trekker voor het thema zorg. De provincie Overijssel is eveneens 
beschikbaar als trekker. De groep kwam overeen om de zorg in de toekomst als een belangrijk 
onderwerp voor samenwerking te behandelen. 

Informatieportaal mogelijkheden MBO en HBO 
Met de maatregel “Grensoverschrijdende informatie over mogelijkheden met betrekking tot MBO 
en HBO in het buurland versterken” was van meet af aan gepland dat de EUREGIO hiervoor 
impulsen zou geven. Voor de verdere ontwikkeling van deze maatregel werd afgesproken dat de 
EUREGIO een projectvoorstel uitwerkt met betrekking tot het maken van de conceptversie, dat de 
personele en financiële vereisten zou weerspiegelen. 

Andere thema’s: 
Ook de thema’s digitalisering evenals een grensoverschrijdende investeringsagenda en de 
energieopslag werden belangrijk geacht. Beide thema's en de innovatieve mobiliteitsconcepten 
worden in het kader van het Memorandum voortgezet.

Op voorstel van Joris Bengevoord zal het Memorandum zich in de toekomst ook aan het thema 
tolerantie en vertrouwen wijden. Een concretisering van deze punten moet nog plaatsvinden.



Buurtaal
Gedeputeerde Van ’t Hoog dankt de Landräte voor hun constructieve bijdrage aan het politiek 
debat over het belang van buurtaal. Hij ziet dit als een goed voorbeeld van hoe we elkaar in het 
belang van de grensoverschrijdende regio kunnen bijstaan. De lobby heeft in dit geval ook succes 
gehad. Er wordt nu anders tegen het belang van buurtaalonderwijs aangekeken. Op dit terrein zijn 
er vele initiatieven.

De grensoverschrijdende samenwerking werd door iedereen als positief beoordeeld en zou 
daarom moeten doorgaan, vooralsnog binnen het bestaande INTERREG-project, maar ook 
daarna. Er is geen tijdslimiet aan verbonden, het is meer een continu proces.

Tegenbezoek Mecklenburg-Vorpommern (kleine delegatie)
Vorig jaar is een Achterhoekse delegatie ter ere van het bezoek van het Koningspaar in 
Mecklenburg-Vorpommern geweest waar we Achterhoekse projecten rondom het thema leefbaar 
platteland hebben voorgesteld. Een in mei 2020 gepland tegenbezoek kon door Corona niet 
plaatsvinden. Een kleine delegatie uit Mecklenburg-Vorpommern zal 22 - 24 oktober 2020 naar de 
Achterhoek komen (zie Bijlage 2 voor het programma). Het originele tegenbezoek staat gepland 
voor 15 – 17 april 2021. 

Grensstedenoverleg

G40-werkgroep grensgemeenten en COVID-19
Platform 31 gaat een onderzoek doorvoeren onder bestuurders in de grensregio. VNG en de Stadt 
Enschede waren bij de selectie van de geïnterviewde in de lead. Doel van het onderzoek is dat het 
Rijk bij het nemen van verdere maatregelen meer aandacht heeft voor de grensregio’s. We worden 
geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek.

Deelname gemeenten aan themagroepen Grenslandagenda NL-NRW       
Ter bespreking: deelname van grensgemeenten aan de themagroepen 
Arbeidsmarkt en Onderwijs van de Grenslandagenda NL-NRW.

Toelichting: In de vergadering van 2 juni jl. bespraken we de betrokkenheid (wie)van Nederlandse 
gemeenten bij de themagroepen van de Grenslandagenda Nederland-NordRhein Westfalen. Er zijn 
vier themagroepen: veiligheid, mobiliteit, arbeidsmarkt en onderwijs. Het onderwerp veiligheid is nog 
niet van de grond gekomen, omdat dit lastig ligt bij het ministerie van J&V. Overleg over mobiliteit vindt 
plaats in het al formele Mobiliteitsplatform. Voor de onderwerpen arbeidsmarkt en onderwijs zijn 
themagroepen opgericht. Stefan Kupers (prv. Limburg) stelt voor dat Nederlandse gemeenten 
deelnemen aan die twee themagroepen.

Voorstel is om onder de Duitsland-coördinatoren te inventariseren of we een ambtelijk expert op het 
gebied van grensoverschrijdende arbeidsmarkt vanuit de Achterhoek kunnen afvaardigen.

Kamerbrief ‘Toezeggingen grensoverschrijdende samenwerking’
Knops geeft na het AO van 11 maart in zijn kamerbrief aan: “Begin 2021 wil ik u ten slotte 
informeren over mijn visie op de toekomst van de grensoverschrijdende samenwerking in relatie 
tot de ontwikkeling van onze grensregio’s.” VNG wil graag i.s.m. de grensgemeenten een visie 
grens neerleggen om een aantal punten mee te geven. 

Staatssecretaris Knops komt op 30 september naar de Achterhoek.  

Voorbereiding INTERREG-6
In de Memo Interreg VI zijn concrete doelen geformuleerd voor het realiseren van Interreg projecten 
door de thematafels.
Op 24 september 2020 hebben we Interreg Coördinator Duitsland en Interreg A Ellen Jansen van de 
Provincie Gelderland bereid gevonden om na aanleiding van de Memo Interreg VI het programma en 
de mogelijkheden aan de leden van de thematafels verder toe te lichten. Hierbij zijn de Duitsland-
coördinatoren als verbinder aanwezig.



Gros gerelateerde activiteiten
 8 oktober: digitale waterstofconferentie De Laarbergh, Groenlo
 22 – 24 oktober: Bezoek delegatie Mecklenburg-Vorpommern
 19 november: kennismaking D5-NL6+2 met nieuwe burgemeesters Kreis Borken
 20 november: ITEM Jaarconferentie, Middelburg
 2 december: Grenslandconferentie, Duisburg

Bijlagen
Bijlage 1: Stand van zaken Memorandum
Bijlage 2: Programma werkbezoek Mecklenburg-Vorpommern (kleine delegatie)
Bijlage 3: Kamerbrief ‘Toezeggingen grensoverschrijdende samenwerking’

Vervolgactie:
communicatie: 
Mededeling beslissing 
aan:

Bijlagen:
Meegezonden: 
Ter inzage: 
Plaats van inzage:

Consequenties:
Financieel: 
Personeel:

Nadere informatie bij: 
Nicky Eppich  

 Tel.nr.: (06) 11 36 26 34



1 Bijlage 1 Stand van zaken memorandum.pdf 

Maßnahmenliste Memorandum Oost-Nederland – Münsterland:       

 

Stand: 26.08.2020 (AG-Sitzung) 
 
Dr. Gerd Reuter (EUREGIO) 
 

  

 
Thema: Bildung 

 

 

Status 

 

Maßnahme 1 

Grenzüberschreitende Information über Ausbildungs-/FH-

Möglichkeiten im Nachbarland verstärken 

 

 

 

 

Trekker 

 

EUREGIO   

 

 

Bisherige   

Entwicklung 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle 

Entwicklung 

 

 

 

Austausch AGLRK 

Diese Maßnahme hat zum Ziel, dem Mangel an gebündelten Informationen über die 

Ausbildungs- und Fachhochschulangebote im jeweiligen Nachbarland zu begegnen.  

Bei dieser Maßnahme ist vorgesehen, dass die EUREGIO Impulse gibt; für den weiteren Verlauf 

ist eine Arbeitsteilung geplant. Hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung der Impulse bieten 

sich die im Rahmen der EUREGIO-Strategie-Workshops vorgesehenen Expertenrunden an. 

Fachleute aus den Arbeitsverwaltungen, Fachhochschulen etc. werden dieses Thema dort 

eingehend behandeln. Diese Expertenrunden waren für Mai/Juni geplant und mussten durch die 

coronabedingten Kontaktbeschränkungen verschoben werden.  

 

Langfristig soll eine grenzüberschreitende digitale Informationsplattform geschaffen werden, 

wofür personelle und finanzielle Ressourcen erschlossen werden müssen. Die EUREGIO als 

Trekker dieser Maßnahme steht hierzu im Austausch mit der Bezirksregierung Münster und wird 

nach derzeitiger Planung für 2021 einen Förderantrag auf Landesmittel stellen.  

 

Kenntnisnahme 

 



 

 

Thema: Bildung 
 

 

Status 

Maßnahme 2 Nachbarsprachenunterricht ermöglichen 

 

 

 

Trekker 

 

Regio Achterhoek + Bezirksregierung Münster 

 

Bisherige  

Entwicklung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle 

Entwicklung und 

Austausch AGLRK 

Diese Maßnahme zielt darauf ab, eine weit verbreitete Beherrschung der Nachbarsprache im 

Memorandumsgebiet zu erreichen. Der Fokus ist dabei naturgemäß auf die Schulen gerichtet, 

nicht zuletzt auch auf die Grundschulen. In diesem Bereich gibt es bereits Anknüpfungspunkte: 

So existiert bekanntlich das Projekt "Spreek je buurtaal – Sprich Deine Nachbarsprache", an 

dem sich insgesamt 33 Schulen beteiligen.  

Der Business Case zu einem möglichen „Euregionalen Kompetenzzentrum Nachbarsprachen“, 

wurde von Rigo van Raai im Rahmen des genannten Projekts ausgeführt.  

Für die weitere Zukunft nach Beendigung des Projekts gilt es, Akteure zu finden, die ein 

etwaiges Nachfolgeprojekt durchführen können. Dabei wird auf die Unterschiedlichkeit der 

Schul- und Schulverwaltungssysteme besonders zu achten sein. 

 

Auf die aktuelle Entwicklung ging die Regio Achterhoek während der Videokonferenz ein. Dabei 

wurde der Business Case vorgestellt. Bezüglich der Inhalte sei auf die beigefügte Präsentation 

der Herren Dr. Reef und van Raai verwiesen. Herr Sijtsma meinte im Anschluss, dass man 

Nachbarsprachenkompetenzzentren sowohl für die deutsche als auch für die niederländische 

Seite der Grenze andenken solle; zudem solle man die gesamte deutsch-niederländische Grenze 

einbeziehen. Aus Zeitgründen wurde die hierzu einsetzende Diskussion auf das nächste Treffen 

vertagt. Bis dahin ist mit der Fertigstellung des Abschlussberichtes (Business Case) zu rechnen, 

der dann als weitere Diskussionsgrundlage einbezogen werden kann.  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Thema: Bildung 

 

 

Status 

 

Maßnahme 3  

Grenzübergreifender Best-Practice-Austausch „Digitalisierung“; 

bessere Ausstattung der Schulen und Einbindung digitaler 

Lehrmethoden 

 

 Trekker 

 

Kreis Coesfeld + Regio Twente  

Bisherige 

Entwicklung 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle 

Entwicklung 

 

 

 

 

 

 

 

Austausch AGLRK 

Nicht erst durch die Corona-Krise, wohl aber durch sie weiter forciert, stellt die Digitalisierung 

eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung dar. Dies gilt auch für die Schulen, wo es auf 

entsprechende technische Ausstattungen und digitale Lehrmethoden ankommt.  

Das erklärte Ziel dieser Maßnahme, ein gemeinsames Treffen mit Schulvertretern aus 

niederländischen und deutschen Schulen zu initiieren, durch das ein fachlicher Austausch 

ermöglicht wird, wurde bereits erreicht: 

Am 28.02.2020 besuchten Vertreter des Kreises Coesfeld (Schulverwaltung, Kreisbildungsbüro, 

Grundschule) sowie der Regio Twente bzw. der Saxion zwei niederländische Grundschulen in 

Glanerbrug und Enschede.  

Der Koordinator er- und vermittelte die Kontaktdaten zwischen Herrn Mohring 

(Kreisbildungsbüro Coesfeld) und den nun zusätzlich an diesem Thema interessierten 

Institutionen (Herr Watermann von der Stadt Münster und Frau Bruns vom Kreis Steinfurt). 

Auch Herr Fernkorn (Kreis Warendorf) und Frau Büning (Kreis Borken) bleiben weiterhin 

einbezogen. Außerdem konnte der Koordinator am 08.07.2020 während einer Videokonferenz 

mit Marion Hemsing (Saxion), Dr. Johannes Reef (D-NL-Kontakt) und Prof. Dr. Marc Krüger (FH 

Münster) eine Verbindung zu dem Projekt Digita(a)l Euregio Education – Digitalisierung in der 

Bildung herstellen. Hierzu erfolgten nun Kontaktaufnahmen seitens des Projekts (Reef/Hemsing) 

mit den genannten Personen .  

Kenntnisnahme 



 

 

 

 
Thema: Bildung 

 

 

Status 

 

Maßnahme 4 

Anerkennung von Berufsabschlüssen 

 

 

 

 

Trekker 

 

Provinz Gelderland + EUREGIO 

Bisherige 

Entwicklung 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle 

Entwicklung 

 

 

 

 

 

Austausch AGLRK 

Die Umsetzung der Maßnahme „Anerkennung von Abschlüssen“ hat u. a. wegen der Bindung an 

gesetzliche Vorgaben eine Ausdehnung, die letztlich über den Wirkungskreis des Memorandums 

hinausreicht. Folgerichtig sind Austauschprozesse derzeit auf vielen weiteren Ebenen im Gange. 

Die Anerkennungsverfahren für Abschlüsse, die im Gesundheitsbereich erworben wurden, 

werden zentral bei der Bezirksregierung Münster bearbeitet. Zuvor lag die Zuständigkeit bei den 

insgesamt fünf nordrhein-westfälischen Bezirksregierungen sowie dem Landesamt für Medizin, 

Psychotherapie und Pharmazie.  

 

Die EUREGIO wird diese Thematik bei der Bezirksregierung Münster weiter verfolgen. Die 

Provinz Gelderland will untersuchen, was im Bereich der gegenseitigen Anerkennung von 

Berufsabschlüssen in den Benelux-Ländern (unter Einschluss von NRW) entwickelt wird. 

Nordrhein-Westfalen hat eine Vertreterin bei der Benelux-Union (Frau Dr. Doris Gau), die dabei 

einbezogen werden könnte. Die Provinz Gelderland will sich bei ihr nach den Möglichkeiten dafür 

erkundigen. 

 

Herr Sijtsma gab an, dass Frau Dr. Gau nicht mehr zuständig sei; ein Austausch stehe aber am 

10.09.20 mit Frau Dr. Uta Loeckx zu diesem Thema an. 

 

 

 

 



 

 

 

 
Thema: Arbeitsmarkt 

 

 

Status 

 

Maßnahme 5 

Gemeinsam Fachkräfte von außerhalb der Region gewinnen und 

junge Talente behalten - damit verbunden: euregionale Attraktivität 

erhöhen. 

 

  

 

Trekker 

 

Provinz Overijssel + Kreis Steinfurt 

 

 

Bisherige 

Entwicklung 

 

 

 

Aktuelle 

Entwicklung 

 

 

Austausch AGLRK 

Durch Corona ist das Denken in der Dimension eines grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes ins 

Hintertreffen geraten. Ohnehin werden wegen der Pandemie und ihrer ökonomischen Folgen 

ganz neue inhaltliche Fragestellungen aufgeworfen. Zudem ist auch immer noch nicht deutlich, 

in welche Richtung sich der Arbeitsmarkt entwickeln wird.  

 

Gleichwohl stellen die Trekker (Steinfurt und Overijssel) sowie die EUREGIO im Sommer 2020 

Überlegungen dazu an, wie erste Treffen in der zweiten Jahreshälfte von 2020 organisiert 

werden können.  

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Thema: Arbeitsmarkt 

 

 

Status 

 

Maßnahme 6 

Projekte zur Förderung eines durchlässigen grenzüberschreitenden 

Arbeitsmarktes; u.a. durch Austausch der Stakeholder auf beiden 

Seiten der Grenzen. 

GrenzInfoPunkt: Nachhaltigkeit sicherstellen durch strukturelle bzw. 

stabile Finanzierung 

 

 

 

 

Trekker 

 

EUREGIO 

 

Bisherige 

Entwicklung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle 

Entwicklung 

 

 

Austausch AGLRK 

Die Potentiale, die ein grenzüberschreitender Arbeitsmarkt bietet, gilt es noch besser 

auszuschöpfen. Mit Blick auf die unterschiedliche institutionelle und juristische Verfasstheit des 

jeweiligen Arbeitsmarktes geht es insbesondere darum, aktive und potentielle Grenzpendler 

über die sozialversicherungsrechtlichen und steuerrechtlichen Aspekte einer 

Beschäftigungsaufnahme im Nachbarland zu informieren.  

Bei den GIPen wurden Kontaktstellen eingerichtet, die durch Corona verursachte 

Problemstellungen sammeln und über einen Krisenstab an die auf Betreiben von 

Ministerpräsident Laschet eingerichtete Task Force weiterleiten. Auch der GIP EUREGIO ist in 

diesem Krisenstab vertreten. 

Die eingerichteten GrenzInfoPunkte (GIP) sollen nachhaltig gesichert werden: Ende November 

des vergangenen Jahres erfolgte in Nijmegen die Unterzeichnung des Convenants. Dieses 

sichert den niederländischen Finanzierungspart für die Jahre ab 2021.  

Der deutsche Finanzierungspart von Seiten des Landes NRW und der Mehrheit der Kreise darf 

als sicher gelten. Die Zusage des Landes Niedersachsen ist im August 2020 eingegangen. An 

Einzelheiten des modus operandi wird weiterhin gearbeitet. 

 

Kenntnisnahme 

 



 

 
Thema: Arbeitsmarkt 

 

 

Status 

 

Maßnahme 7 

Grenzüberschreitende Vermittlung fördern: Ausbau von „SGA“ 

(Service grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung) nach dem Vorbild 

des Pilotprojekts „GrensWerk“ in Gronau 

 

Trekker Regio Achterhoek + Regio Twente + Kreis Borken 

 

Bisherige 

Entwicklung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle 

Entwicklung 

 

 

 

 

Austausch AGLRK 

Das Projekt “GrensWerk” in Gronau wendet sich an alle Arbeitssuchenden, die sich für Möglich-

keiten interessieren, auf der anderen Seite der Grenze zu arbeiten. Partner sind die Agentur für 

Arbeit Coesfeld und Werkplein Twente. Das Projekt wurde unter anderem durch eine finanzielle 

Starthilfe des niederländischen Arbeits- und Sozialministeriums ermöglicht. Die grenzüber-

schreitende Arbeitsvermittlung durch GrensWerk ist darüber hinaus Teil des Regiodeals Twente, 

so dass das Projekt auf jeden Fall bis Ende 2023 fortgesetzt und weiter ausgebaut werden kann. 

Das Ziel ist es, das Projekt zu verstetigen, Arbeitgeber zu entlasten und das 

Dienstleistungsangebot um ein Praktikumsbüro für Auszubildende zu erweitern. 

Der Werkgeversservicepunt Achterhoek ist ein Kooperationsverbund von UWV, Laborijn, Sociale 

Dienst Oost Achterhoek (SDOA) und der Gemeinde Bronckhorst. Für Arbeitgeber in der Region 

Achterhoek ist der WSPA die zentrale Anlaufstelle, wenn es um die Einstellung von arbeits-

marktfernem Personal, um Beratung zu Fördermöglichkeiten und Informationen zum (eu-) 

regionalen Arbeitsmarkt geht. Auf dem Gebiet der grenzüberschreitenden Arbeitsvermittlung 

arbeitet der WSP Achterhoek mit der Agentur für Arbeit Coesfeld (Bocholt) zusammen. Das Ziel 

ist es, die Zusammenarbeit in der kommenden Zeit zu verstärken und wenn möglich zu 

verstetigen.  

Am 9.9.2020 findet das nächste Managers- en Beleidsoverleg „werk en inkomen“ des 

Achterhoek statt. Dort wird auch das Thema der grenzüberschreitenden Vermittlung besprochen 

und anschließend auf die Tagesordnung für das nächste Wethoudersoverleg „werk en inkomen“ 

gesetzt, das Ende September stattfinden wird. Dabei soll der WSPA offiziell den Auftrag 

bekommen zu untersuchen, wie eine zweckmäßige Gestaltung des „Service 

Grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung“ aussehen könnte.  

Kenntnisnahme  

 



                                           Thema: Arbeitsmarkt 

Maßnahme 8 Inzwischen verbunden mit Maßnahme 6 

 

 

 

 
Thema: Wirtschaft 

 

 

Status 

 

Maßnahme 9 

Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der 

Wirtschaftsförderungseinrichtungen 

 

 

  

Trekker 

 

Provinz Overijssel + Kreis Steinfurt 

 

Bisherige 

Entwicklung 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle 

Entwicklung 

 

 

 

 

 

Austausch AGLRK 

Strukturell gefestigter Austausch, gemeinsame Aktivitäten und Bündelung der Kräfte sind 

kennzeichnend für die Zielvorstellungen dieser Maßnahme. Auch wenn schon eine 

Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen (z.B. INTERREG) sichtbar ist, so sollen dennoch 

weitere Zusammenarbeitsmöglichkeiten (grenzüberschreitende Investitionsagenda) erkundet 

werden. Für eine konkrete, konstruktive Zusammenarbeit erwies sich das aktuelle Thema 

‚Wasserstoff‘ (einschließlich Batteriezellen) als sehr dienlich. Zu diesem Thema fanden bereits 

Treffen statt, auch unter Federführung der Bezirksregierung Münster. Hier regten Frau Feller 

und der Hauptgeschäftsführer der IHK Nordwestfalen, Dr. Jaeckel, einen regelmäßigen 

Austausch an, der inzwischen fest etabliert ist und Ende August fortgesetzt wird. 

Es laufen weiterhin Planungen für einen den gemeinsamen Austausch stärkenden 

interkulturellen Workshop (Provinz Overijssel und Wirtschaftsförderung Steinfurt, vgl. hierzu 

auch Maßnahme 11), der aber eine physische Präsenz für sein Gelingen voraussetzt. Hier muss 

die Corona-Entwicklung abgewartet werden. Für die aktuelle Situation geeignet erscheint 

zunächst eine (Online-) Veranstaltung zum Thema Cybersicherheit. Hieran könnten sich weitere 

Wirtschaftsförderungen beteiligen (EDR), die dies Thema teils schon näher behandelt haben.  

 

Die Runde stellte heraus, dass diese Maßnahme ein weites Spektrum an aktiven und 

potenziellen Unternehmungen aufweise. Allein in Sachen Wasserstoff gebe es eine Vielzahl von 



Aktivitäten und Akteuren, wobei aktuell ein besonderes Augenmerk auf der notwendigen 

Koordinierung der Aktivitäten liege. Die niederländischen Teilnehmer berichteten von den 

Wasserstoffstrategien ihrer Provinzen und von einem für November geplanten Treffen mit der 

Bezirksregierung. Ferner habe Oost NL den Auftrag erhalten, ein Positionspapier zu entwickeln. 

Für NRW werde in Kürze eine eigene Wasserstoffstrategie erwartet.  

Gerade auch durch den Umstand, dass die beteiligten Wirtschaftsförderungen das Thema 

Wasserstoff mit besonderem Interesse auch im Rahmen des Memorandums aufgreifen wollten, 

sei das Thema Wasserstoff stark vorangebracht worden (Herr Almering).  

Inzwischen sind die sehr dynamisch verlaufenden Austauschtreffen bei der Bezirksregierung 

Münster (auf der Ebene Feller (BezReg)/ Dr. Jaeckel (IHK) als grenzüberschreitend angelegte 

Veranstaltung mit Beteiligung aller Wirtschaftsförderungen des Memorandumgebietes fest 

etabliert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Thema: Wirtschaft 

 

 

Status 

 

Maßnahme 10 

Tourismus 

 

 

 

 

Trekker 

 

EUREGIO 

 

Bisherige 

Entwicklung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle 

Entwicklung 

 

 

 

 

 

Austausch AGLRK 

Der Sektor Freizeitwirtschaft ist von der Corona-Pandemie schwer getroffen worden. In beiden 

Ländern waren nahezu alle Tourismusunternehmen geschlossen. Die Unternehmer in dem 

Sektor waren intensiv mit der Verarbeitung von Umbuchungen bzw. Stornierungen und der 

Beantragung staatlicher Unterstützungsmaßnahmen beschäftigt. Gleichwohl wurde die 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit fortgesetzt; so etwa bei der Museumskooperation 

zwischen Rijksmuseum Twente und dem Picasso-Museum in Münster oder beim 

Bloggeraustausch zwischen Enschede und Osnabrück. Ferner wurde daran gearbeitet, die 

Online-Inhalte auf den Webseiten zu erweitern, Datenanalysen durchzuführen sowie die kleinen 

und mittleren Unternehmen durch ein Angebot von Online-Schulungen (bezogen auf den Markt 

des Nachbarlands) und bei der Entwicklung von Inhalten für Besucher aus dem Nachbarland zu 

unterstützen. Einen nicht unerheblichen Teil der Arbeit nahmen die Vorbereitung von 

Marketingmaßnahmen ein. Dazu gehört z.B. das Vorbereiten von „Videodrehs“ in den Regionen 

(neue Kurz-Imagefilme).  

Hinsichtlich der Gestaltung des zukünftigen Online-Auftritts von GTI#2 findet Ende August 2020 

ein Austausch mit den regionalen Tourismusverbänden statt.  

Zur Verbesserung des gegenseitigen Vertrauens unter deutschen und niederländischen 

Einwohnern der Grenzregion hat GTI#2 im Rahmen von „Das andere Holland“ und „Geheim 

over de Grens“ sowie in B2B-Newslettern durch Darstellung der Corona-Schutzvorkehrungen 

vertrauensbildende Maßnahmen bezüglich eines sicheren Aufenthalts im Nachbarland 

geschaffen. 

Kenntnisnahme 

 

 

 



 
Thema: Wirtschaft 

 

 

Status 

 

Maßnahme 11 

Breite Vermittlung von Kultur- und Strukturunterschieden NL-NRW 

 

 

 

 

Trekker 

 

EUREGIO 

Bisherige 

Entwicklung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle 

Entwicklung 

 

Austausch AGLRK 

Bei dieser im Themengebiet „Wirtschaft“ angesiedelten Maßnahme geht es darum, nach wie vor 

bestehende Wissensdefizite über die Kultur, das Arbeitsleben und die Gesellschaftsstrukturen zu 

beheben. Hiervon soll die wirtschaftliche Zusammenarbeit profitieren. 

Die Trekker aus dem Bereich der Wirtschaftsförderungseinrichtungen (vgl. Maßnahme 9; Kreis 

Steinfurt und Provinz Overijssel) nahmen bei Oost NL in Apeldoorn an einem interkulturellen 

Workshop teil. Diesem Workshop kommt eine Pilotfunktion dahingehend zu, dass die 

Durchführung solcher interkultureller Workshops auch auf die anderen 

Wirtschaftsförderungseinrichtungen und andere Organisationen ausgedehnt werden soll. 

Ziel ist es, ein tieferes Verstehen von der Verhandlungs- und Gesprächskultur des jeweiligen 

Nachbarlandes zu gewinnen. Um diesem Ziel näherzukommen, werden die historischen, 

politischen und gesellschaftlichen Hintergründe eingehend behandelt. 

Darüber hinaus bieten diese interkulturellen Workshops auch die Gelegenheit, die Kontakte 

untereinander zu vertiefen. Hier kann auf die positiven Erfahrungen aus der Entstehungszeit des 

Memorandums verweisen werden. 

 

Durchführung mit physischer Präsenz abhängig von der Corona-Entwicklung 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 



 
Thema: Infrastruktur 

 

 

Status 

 

Maßnahme 12 

Radschnellwege grenzüberschreitend ausbauen 

 

 

 

 

Trekker 

 

Regio Twente + Kreis Borken  

 

 

Bisherige 

Entwicklung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle 

Entwicklung 

 

 

Austausch AGLRK 

 

Der Wandel in den Mobilitätsgewohnheiten der Gesellschaft ist vor dem Hintergrund der 

umweltpolitischen Herausforderungen allgegenwärtig, und die Erhöhung der Attraktivität von 

alternativen Verkehrsmitteln kann hierzu einen besonderen Beitrag leisten.  

In den Niederlanden besteht vor allem mit dem Fietssnelweg 35 eine entsprechende 

Infrastruktur. Der aus Almelo über Hengelo und Enschede kommende f35 soll 

grenzüberschreitend in Richtung Gronau und Ochtrup verknüpft werden. Hierzu existiert bereits 

eine entsprechende Machbarkeitsstudie. Eine Grobplanung für die Umsetzung im Bereich der 

Stadt Gronau liegt deren Tiefbauverwaltung vor. Zudem bestehen Überlegungen für ein 

münsterlandweites Veloroutensystem, in das die Trasse eingebunden werden könnte. 

Im Süden des Kreises Borken ist der Radschnellweg RS 2 (Isselburg, Bocholt, Rhede, Borken, 

Velen) unter Nutzung einer einstweilen stillgelegten Bahntrasse in Planung, der eine Anbindung 

im Achterhoek finden könnte. Beratungen und Beschlussfassungen zum Vorhaben stehen aus. 

Auf deutscher Seite ist die Feinplanung im Bereich Bocholt – Rhede schon recht weit. Es laufen 

gedankliche Vorbereitungen für ein grenzüberschreitendes Treffen. 

Die Einführung eines Fahrrad-Knotenpunktsystems im Kreis Borken sowie im gesamten 

Münsterland, das dem niederländischen Knooppunten-System vergleichbar ist, wird aller 

Voraussicht nach in der Fahrradsaison 2021 realisiert. 

Der Koordinator hat zwischenzeitlich Kontakt geknüpft mit Josine Reijnhoudt von der Provinz 

Overijssel (Programmaleider Regionale Fietsroutes) und mit ihr einen Informationsaustausch 

zum f35 initiiert, an dem Vertreter der Provinz Overijssel, der Stadt Enschede, des Kreises 

Borken, der Stadt Gronau und der EUREGIO teilnehmen werden. 

Inzwischen hat dieser Austausch stattgefunden, und es wurde vereinbart, eine Einbeziehung in 

das Veloroutensystem des Münsterlandes, eine Routenabstimmung im Bereich der Grenze und 

eine Analyse der Finanzierungsmöglichkeiten in Angriff zu nehmen. 



 

 

 
Thema: Infrastruktur 

 

 

Status 

 

Maßnahme 13 

Grenzüberschreitende Abstimmung bei Neuvergabe von Konzessionen 

 

 

 

 

Trekker 

 

Provinz Gelderland + Kreis Borken 

 

Bisherige 

Entwicklung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle 

Entwicklung 

 

 

Austausch AGLRK 

Die Ausführung dieser Maßnahme ist eng verknüpft mit Maßnahme 16 „Vereinheitlichung von 

Tarifsystemen im ÖPNV“. Der beabsichtigte Ausbau der Serviceangebote soll mit der Förderung 

des Klimaschutzes einhergehen. Um einen Anreiz für die Nutzung des ÖPNV zu schaffen, sollen 

grenzüberschreitende Verbindungen und ein einheitliches, transparentes Tarifsystem geschaffen 

werden. Hinderlich ist dabei der Umstand, dass Konzessionen in den Niederlanden 

flächengebunden (Provinzen) und Deutschland liniengebunden vergeben werden. Außerdem 

wird in den Niederlanden die Beförderung kilometerscharf abgerechnet, in Deutschland nach 

Tarifzonen. Dabei gibt es in den Niederlanden die einheitliche OV-Chipkart; dem steht in 

Deutschland eine Vielzahl von Tarifen gegenüber. Eine weitere Herausforderung liegt in der 

Abstimmung der Fahrpläne, Anschlüsse und Taktungen. Der Brückenschlag zwischen dem 

niederländischen und deutschen Schienennetz kann über die Schaffung grenzüberschreitender 

Busverbindungen erfolgen. Als gelungenes Beispiel kann die probeweise Aufnahme des 

Busbetriebs zwischen Bocholt und Aalten dienen. Beide Orte sind an das jeweils nationale 

Schienennetz angebunden. Ende April 2020 einigten sich die Beteiligten im Grundsatz auf ein 

praktikables Betreibermodell.  

 

Zuletzt waren unter Beteiligung der Bezirksregierung Münster noch Feinabstimmungen zur 

Bestellung der Verkehrsleistung (u.a. Fragen der Betriebsführerschaft) vorzunehmen.  

Mit der Aufnahme des Regelbetriebes wird für April 2021 gerechnet. 

 

Kenntnisnahme 



 

 

 

 

 

 

 
Thema: Infrastruktur 

 

 

Status 

 

Maßnahme 14 

Entwicklung des Ausbaus von grenzüberschreitenden Straßen 

 

 

 

 

Trekker 

 

Provinz Gelderland + Kreis Borken 

 

Bisherige 

Entwicklung 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle 

Entwicklung 

 

Austausch AGLRK 

Im Hinblick auf grenzüberschreitend bedeutsamen Straßenneubau ist die Ortsumgehung von 

Südlohn-Oeding zu nennen. Dabei handelt es sich um eine Umgehungsstraße von ca. 3 km 

Länge, wovon 0,5 km mitsamt anbindenden Kreisverkehr in den Niederlanden liegen. Zuletzt 

befand sich dieses Vorhaben im Planfeststellungsverfahren (bestemmingsplan). Mit dem 

Straßenbau ist im günstigsten Fall in 2021 zu rechnen. Für weiträumigere Straßenbauvorhaben 

liegt die Schwierigkeit darin, dass bei ihnen andere Straßenbaulastträger, wie Bund und Länder, 

sowie Rijkswaterstaat einzubeziehen sind, was über die Ebene der Memorandumspartner 

hinausragt.  

 

Keine nennenswerten Ereignisse seit der Landrätekonferenz 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Thema: Infrastruktur 

 

 

Status 

 

Maßnahme 15 

Grenzüberschreitende Schienenverbindung 

 

 

 

 

Trekker 

 

Provinz Overijssel + Stadt Münster 

 

Bisherige 

Entwicklung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle 

Entwicklung 

 

 

 

Austausch AGLRK 

Am 05.12.2019 genehmigte der Lenkungsausschuss das Projekt EUREGIO-Rail mit der EUREGIO 

als Leadpartner. Dieses Projekt strebt die Elektrifizierung und den Ausbau der Strecke Münster-

Enschede-Zwolle und Dortmund-Enschede an. 

 

Im Frühjahr konnten zunächst coronabedingt keine Beschlüsse zu den erforderlichen 

Ausschreibungen hinsichtlich der Arbeitspakete erfolgen. Dabei geht es um die 

Umsetzungsagenda für den grenzüberschreitenden Schienenverkehr in der EUREGIO, die Multi-

Level-Lobbyarbeit in der EU, PR und Kommunikation sowie um die (technische) Optimierung 

einer durchgehenden Streckenverbindung Münster – Enschede – Zwolle.  

 

Inzwischen ist der Ausschreibungsprozess abgeschlossen. 

Das Treffen des Mobility Forum von Eurocities in Madrid ist auf den Oktober verschoben worden. 

Die European Week for the Regions and Cities ist ebenfalls für Oktober vorgesehen (aber 

fraglich). 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 



 

 

 

 

 
Thema: Infrastruktur 

 

 

Status 

 

Maßnahme 16 

Vereinheitlichung von Tarifsystemen im ÖPNV 

 

 

 

  

 

Trekker 

 

Provinz Gelderland + Kreis Borken 

 

 

Entwicklung 

 

Inhaltlich verknüpft mit Maßnahme 13 (vgl. dort!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Thema: Infrastruktur 

 

 

Status 

Maßnahme 17 Innovative Mobilitätskonzepte 

 

 

Trekker Regio Twente + Stadt Münster  

Bisherige 

Entwicklung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle 

Entwicklung 

 

Austausch AGLRK 

Bei dieser Maßnahme war die Aufmerksamkeit bisher vor allem auf das Thema Urban Air 

Mobility gerichtet, die Möglichkeit, Drohnen für Aufgaben im öffentlichen Raum einzusetzen. 

Die Initiative Urban Air Mobility (UAM) richtet sich auf die Bereitstellung und Demonstration 

grenzüberschreitender Drohnenanwendungen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung. Im Jahr 2019 wurde untersucht, welche Drohnenanwendungen im Grenzgebiet 

erfolgversprechend sein könnten. Der Einsatz von Drohnen durch die Feuerwehr, unter anderem 

bei der Bekämpfung von Moorbränden, ist eine der Optionen. Es wurden bereits erste 

Gespräche zwischen der Feuerwehr Gronau und der Feuerwehr Twente geführt. 

Die niederländische Polizei führt zurzeit eine Reihe von Probeeinsätzen durch, die auf längere 

Sicht möglicherweise auf einen grenzüberschreitenden Kontext ausgeweitet werden könnten, 

beispielsweise mit dem Einsatz von Drohnen bei Verkehrsunfällen. Auf Bitten der Herzstiftung 

Winterswijk ist zusammen mit einem niederländischen Konsortium, dem u.a. die ANWB-Medical 

Air Assistance und die Hogeschool Saxion angehören, untersucht worden, wie eine AED-Drohne 

im Außenbereich von Winterswijk eingesetzt werden kann. Die ANWB-MAA ist an einem 

Pilotprojekt beteiligt, in dem es, in Zusammenarbeit mit den Isala Klinieken in Zwolle und 

Umgebung, um den Transport medizinischer Artikel geht. Das Projekt ist im Zusammenhang mit 

Corona vorläufig gestoppt worden, könnte jedoch eventuell auf längere Sicht in einem 

grenzüberschreitenden Kontext erweitert werden. 

Keine nennenswerten Ereignisse seit der Landrätekonferenz 

 

 

Kenntnisnahme 

 



 

 
Monitoring 

 

 

Status 

 

Maßnahme 18 

Entwickeln eines Monitors für das Memorandum Ostniederlande-

Münsterland 

 

 

  

Trekker 

 

Regio Twente/Provinz Overijssel + Bezirksregierung Münster 

 

Bisherige 

Entwicklung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Memorandum Ostniederlande-Münsterland wurden Maßnahmen zu den Themen Wirtschaft, 

Arbeitsmarkt, Bildung und Erreichbarkeit formuliert. Ziel ist es, der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit zu diesen Themen einen Impuls zu geben. Um beurteilen zu können, ob die 

genannten Maßnahmen wirksam sind, ist es wichtig, die wichtigen Trends (in Bezug auf 

Beschäftigungsvolumen, Grenzverkehr usw.) aktiv zu verfolgen. In diesem Bereich sind zwei 

relevante Entwicklungen zu beobachten: 

Datenportal CBS/IT NRW und LSN 

Das CBS (statistisches Landesamt der Niederlande) hat in Zusammenarbeit mit den 

statistischen Landesämtern von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen und mithilfe eines 

INTERREG-Zuschusses ein offenes Datenportal mit Informationen über den 

grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt und die grenzüberschreitende Wirtschaft entwickelt. Das 

Portal wurde Ende 2019 online gestellt und ist unter folgender Adresse zu finden: 

https://opendata.grensdata.eu/#/interreg/nl.  

Grenzlandmonitor 

Staatssekretär Knops vom BZK (Ministerium für Inneres und Königreichsbeziehungen) hat zwei 

niederländische Grenzstädte (Heerlen und Enschede) darum gebeten, anzugeben, ob und, wenn 

ja, wie das Datenportal bei der Formulierung und Überwachung der Politik im Bereich der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit hilfreich sein kann. Beide Städte haben einen 

Projektvorschlag eingereicht, für den das BZK einen Beitrag gewährt hat. Enschede schlug vor, 

das Gebiet Ostniederlande-Münsterland als Grundlage für den Projektvorschlag zu verwenden. 

Besprochen wurden drei Arten des Monitoring: Prozess (wie werden die geplanten Maßnahmen 

durchgeführt), Output (was werfen die einzelnen Maßnahmen ab) und Auswirkungen (wie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle 

Entwicklung 

 

 

Austausch AGLRK 

entwickelt sich die gesellschaftspolitische Realität). Wir haben uns für die letztere Option 

entschieden, da uns bewusst ist, dass es unmöglich ist, eine Eins-zu-Eins-Beziehung zu den 

einzelnen Maßnahmen herzustellen. Es ist aber möglich, Entwicklungen wichtiger Indikatoren 

über eine Reihe von Jahren zu beobachten und damit eine Diskussionsgrundlage zu haben: Wird 

der Trend erkannt, was können die Ursachen sein, welche Lösungen sind denkbar? Untersucht 

wurden die vier Themen des Memorandums. Für jedes Thema wurden Indikatoren definiert, die 

Informationen über die gewünschten gesellschaftspolitischen Auswirkungen wie 

Beschäftigungswachstum, Verringerung der Arbeitslosigkeit und Grenzverkehr beschaffen. 

Basierend auf diesen Indikatoren und den verfügbaren Daten aus dem Datenportal hat 

Kennispunt Twente einen Prototyp für einen Grenzlandmonitor entwickelt, mit dem Trends 

veranschaulicht werden. Dieser Monitor ist zu finden unter: https://grenslanders.nl.   

Möglichkeiten zur Fortsetzung 

Der Abschlussbericht des Projekts wurde mit den Trekkern der Maßnahme Monitoring des 

Memorandums ON-ML, also mit Regio Twente, Provinz Overijssel und der Bezirksregierung 

Münster besprochen. Auch nahmen sie den Prototyp des Grenzlandmonitors zur Kenntnis. Sie 

sehen die folgenden Möglichkeiten zur Fortsetzung: 

 Professionalisierung und Erweiterung des Grenzlandmonitors (mehr Indikatoren und 

mehr Datenquellen) 

 Den Kreis der Unterstützer ausweiten (Ausweitung auf das gesamte EUREGIO-Gebiet 

und Bereitstellung von entwickeltem Wissen an andere Grenzregionen) 

 Als Option die Erstellung eines Atlas EUREGIO, in dem für das EUREGIO-Gebiet 

veranschaulicht wird, mit welchem Trend sich die wichtigsten Indikatoren entwickeln, 

versehen mit einer Interpretation durch deutsche und niederländische Wissenschaftler 

(was sind die Ursachen, was sind mögliche Lösungen, gibt es Synergiemöglichkeiten 

usw.). 

 

Am 25.08.2020 findet zur zweiten Phase des Grenzlandmonitors ein Trekkertreffen bei der 

Bezirksregierung Münster statt. Dabei geht es um die weitere Ausgestaltung des 

Grenzlandmonitors und um die Gewinnung weiterer Indikatoren. 

 

Kenntnisnahme 

 



 
Thema: Toleranz 

 

Status 

 

Maßnahme 19 

Toleranz und Vertrauen 

 

 

 

  

 

Trekker 

 

N.N. 

oder alle Beteiligte im Sinne eines Querschnittsthemas 

  

 

Entwicklung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Austausch AGLRK 

 

Der Koordinator setzt sich derzeit dafür ein, dass dieses Thema bei der inhaltlichen Gestaltung 

der beabsichtigten interkulturellen Workshops einbezogen wird. Urlaubsbedingt stehen 

entsprechende Rückmeldungen aus. 

 

Die Behandlung dieses Themas steht im Zusammenhang mit der Corona-Krise:  

 Verständnis für Corona-Bekämpfungsmaßnahmen des jeweiligen Nachbarlandes  

 Öffnung bzw. Schließung von Grenzen  

 Vermeidung „inländischen“ Denkens  

 gegenseitige Akzeptanz unter deutschen und niederländischen Einwohnern der 

Grenzregion, z.B. Stichwort „Tourismus“ (siehe Maßnahme 10) 

 

Da diese Problematik letztlich viele Facetten aufweist, wäre zu überlegen, hieraus ein 

Querschnittsthema zu machen, welches alle Beteiligten im Rahmen ihrer jeweiligen 

Trekkereigenschaft bei den einzelnen Maßnahmen berücksichtigen.  

 

Herr Sijtsma sprach sich gegen eine Behandlung von Toleranz und Vertrauen als 

Querschnittsthema aus: Dann fehle es nämlich an einer konkreten Verantwortlichkeit für die 

Ausführung der Maßnahme. Herr Dr. Hüffer sprach sich dafür aus, das Thema erst einmal weiter 

auszuloten und dann näher zu bestimmen bzw. einzugrenzen. Er fragte, ob es etwa um den 

deutsch-niederländischen Kontext gehen solle, oder auch um den Umgang mit anderen 

Kulturen. Herr Bom meint, dass sich grundsätzlich bei jedem Thema die Frage stelle, ob es auf 



der Ebene des Memorandums oder vielmehr auf der Ebene der EUREGIO behandelt werden 

müsse; im Falle von Toleranz und Vertrauen sehe er eine euregioweite Aufgabe. 

Herr Almering findet es wichtig zu hinterfragen, ob in jeder bei der Landrätekonferenz 

geäußerten Anregung auch zugleich der Auftrag zur Bildung einer speziellen Maßnahme zu 

erblicken sei. 

Um das Thema näher bestimmen zu können, wird zunächst Alexandra Arens Bürgermeister 

Bengevoord als Initiator der Maßnahmen nach dessen Vorstellungen befragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Thema: Öffentliche Gesundheit 

 

 

Status 

 

Maßnahme 20 

Öffentliche Gesundheit 

(Corona) 

 

 

 

 

 

 

Trekker 

 

Regio Achterhoek + Provinz Overijssel 

(als Unterstützer: Provinz Gelderland + Regio Twente) 

 

 

Entwicklung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Austausch AGLRK 

 

Nachdem diese Maßnahme von der erweiterten Landrätekonferenz neu benannt wurde, hat sich 

der Koordinator um die Gewinnung von Trekkern bemüht. Frau Feller ist daran grundsätzlich 

interessiert; es hänge aber noch von wichtigen organisatorischen Fragen ab, ob die 

Bezirksregierung eine Trekkereigenschaft übernehmen könne. Die Regio Achterhoek 

(unterstützt durch die Provinz Gelderland) und auch die Provinz Overijssel haben ihre 

diesbezügliche Bereitschaft bereits signalisiert. In unterstützender Form würde sich auch die 

Regio Twente beteiligen.     

Das Thema Corona wird eine besondere Bedeutung haben.  

Angeregt werden soll ein Kennenlernen der auf dem Gebiet tätigen Personen und damit zugleich 

ein Sichvertrautmachen mit deren Arbeitsweisen. Dies korrespondiert mit der Anregung von 

Frau Feller bei der Landrätekonferenz, wonach auch bei der Corona-Pandemie möglich sein 

müsse, was im Katastrophenschutz schon längst selbstverständlich sei. 

 

Frau Weßling gab an, dass der Kreis Steinfurt sich als Trekker für dieses Thema zur Verfügung 

stellen wolle. Herr Dr. Eckstein konnte sich eine unterstützende Teilnahme des Kreises Borken 

vorstellen. Er führte das Beispiel eines gelungenen Informationsaustausches zwischen der 

Kreisverwaltung und dem niederländischen GGD in der Corona-Krise an.  

Herrn Dr. Hüffer erschien eine anfängliche, bevorzugte Behandlung der Corona-Problematik 

sinnvoll; gleichwohl sei das Thema Gesundheit damit nicht erschöpft: Das Thema könne zu 

gegebener Zeit ausgeweitet werden. Letzterem pflichtete Frau Groenewegen bei und wies dabei 

auch auf den ökonomischen Aspekt des Themas hin. 



 



1 Bijlage 2 Programma werkbezoek Mecklenburg-Vorpommern.docx 

Programm Besuch Achterhoek

Datum: 22. – 24. Oktober 2020

Donnerstag, 22. Oktober 2020

Ankunft 

18.30 Uhr Diner  

Freitag, 23. Oktober 2020

8.45 Uhr Abfahrt zur Marke   

9.30 Uhr Ankunft beim Innovationszentrum De Marke in Hengelo in Kombination mit Besuch der 
Bürgerinitiative De Kei in Steenderen
De Marke ist das Innovationszentrum für Milchbauern auf Sandboden. In den letzten 30 
Jahren wurde auf dieser Testfarm für Kreislaufwirtschaft einzigartiges Wissen zu aktuell 
wichtigen Themen gesammelt. 

11.15 Uhr Abfahrt per Bus nach Erve Kots, Führung und 
Mittagsimbiss 

Tourismus ist einer der wichtigsten Einnahmequellen der Achterhoek. Erve Kots ist eine 
Kombination aus Freilichtmuseum, Brauerei und Herberge. Bei Erve Kots nehmen wir Sie 
mit auf eine Zeitreise durch die Achterhoek und werden wir die Bier Experience 
zusammen durchlaufen. Während dem Mittagessen haben wir Zeit uns über die Themen 
des Vormittags miteinander auszutauschen. Gegenüber von Erve Kots liegt der 
Milchbauernhof Weenink mit eigener Käserei, der auch sicher einen Besuch wert ist. Der 
Stall ist weitgehend automatisiert mit einem Melkroboter, einem Mistroboter und einem 
automatischen Fütterungssystem.

14.00 Uhr Abfahrt nach Winterswijk 

14.45 Uhr Besuch Mälzerei ‚ Vloermouterij Masterveld‘  
Besuch an Mälzerei Masterveld, die Malz an lokale Brauereien liefert.  

15.45 Uhr Pause

18.45 Uhr Diner  

Samstag, 24. Oktober 2020

10.00 Uhr Besuch Wochenmarkt Winterswijk / 
Alternative: Stadtführung Winterswijk mit touristischer 
App WinVred (unter Leitung von Bert Roeterdink)

12.00 Uhr Mittagsimbiss auf dem Wochenmarkt /Restaurant De Zwaan, Winterswijk

ENDE PROGRAMM
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> Retouradres Postbus 20011 2500 EA  Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal

Postbus 20018

2500 EA  DEN HAAG

Nederland

Datum 13 juli 2020
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Zaken en Koninkrijksrelaties 

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Kenmerk
2020-0000411844

Uw kenmerk

Pagina 1 van 5

Tijdens het Algemeen Overleg (AO) Grensoverschrijdende samenwerking (GROS) 
van 11 maart jl. heb ik aangekondigd uw Kamer voor de zomer van 2020 te 
informeren over de stand van zaken met betrekking tot de toezeggingen die ik in 
dit AO heb gedaan. Direct na dit AO is de grensoverschrijdende samenwerking 
met Duitsland (met name Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen) en België (met 
name Vlaanderen) nagenoeg volledig in het teken komen te staan van de (aanpak 
van de) coronacrisis. Hoewel het nu nog te vroeg is hierover een -ook 
toekomstgerichte- balans op te maken, geef ik in deze brief niet alleen gevolg aan 
mijn aankondiging tijdens het AO. Ik besteed aan het eind van deze brief toch ook 
kort aandacht aan de grensoverschrijdende samenwerking in de eerste maanden 
van de coronacrisis. De door mij tijdens het AO toegezegde brief van de minister 
van Justitie en Veiligheid over grensoverschrijdende samenwerking op het gebied 
van met name politie ontvangt u na de zomer separaat. 

Overigens wil ik u -na de voorliggende ‘tussentijdse brief’- voor de 
begrotingsbehandeling van het ministerie van BZK in het najaar van 2020 weer 
uitgebreider informeren over de geboekte voortgang bij de aanpak van de door 
het kabinet vastgestelde gros-prioriteiten; 

1) stimuleren en ondersteunen van concrete grensoverschrijdende 
initiatieven, 

2) verbeteren van de randvoorwaarden voor grensoverschrijdende 
initiatieven en wegnemen van knelpunten, 

3) optimaliseren en ‘inhoudelijk laden’ van de gros-governance met 
Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Vlaanderen en 

4) benutten van kansen die de EU en Benelux bieden.1 
Begin 2021 wil ik u ten slotte informeren over mijn visie op de toekomst van de 
grensoverschrijdende samenwerking in relatie tot de ontwikkeling van onze 
grensregio’s.

1 Kamerstuk 32851, nr. 33, 30 januari 2017, Grensoverschrijdende samenwerking (Gros).
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Arbeid (GEA)
In januari 2017 heeft het zogenoemde actieteam Grensoverschrijdende Economie 
en Arbeid (GEA) een -ook aan u toegezonden2- actie-agenda met veertig 
maatregelen gepresenteerd. Al deze maatregelen waren gericht op een 
verbetering van de randvoorwaarden voor grensoverschrijdende economische 
activiteiten en een grensoverschrijdende arbeidsmarkt. In april 2018 heb ik uw 
Kamer geïnformeerd over de bij de uitvoering van deze veertig maatregelen 
geboekte voortgang.3 Sindsdien heb ik u in diverse brieven geïnformeerd over de 
voortgang bij de uitvoering van een aantal specifieke acties, waaronder de 
structurele financiering van de grensinfopunten en de lancering van het 
grensdataportaal. In het AO van 11 maart jl. heb ik toegezegd u opnieuw 
afzonderlijk te informeren over de voortgang bij de uitvoering van de actie-
agenda GEA. Ik heb hierbij de kanttekening gemaakt, dat ik -gelet op het 
gegeven dat veel acties inmiddels zijn afgerond en andere acties een permanent 
karakter hebben- de voortgang van de nog niet afgeronde acties in het vervolg 
meeneem in mijn voortgangsberichten over de tweede gros-prioriteit van het 
kabinet. Tegen deze achtergrond is bij deze brief de tweede, tevens laatste 
afzonderlijke rapportage over de voortgang van de uitvoering van de actie-agenda 
GEA gevoegd.

Essentiële grensoverschrijdende busverbindingen
Tijdens het AO van 11 maart jl. heb ik toegezegd u te informeren over de inzet 
van het kabinet om essentiële grensoverschrijdende busverbindingen te borgen. 
Na consultatie van mijn ambtsgenoot van Infrastructuur en Waterstaat kan ik u 
hierover meedelen, dat er op dit moment in Nederland 50 korte (minder dan 50 
km) grensoverschrijdende busverbindingen zijn. Het huidige aanbod wordt door 
het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) als ruim voldoende beoordeeld.4 
Bovendien is er in principe voldoende ruimte voor marktpartijen om 
mogelijkheden voor nieuwe en/of langere busverbindingen te benutten. Voor het 
realiseren en in stand houden van essentiële grensoverschrijdende 
busverbindingen zijn overigens primair de grensregio’s verantwoordelijk. In 
reactie op een vraag van kamerlid Van der Graaf (ChristenUnie) of er een verdrag 
bestaat tussen Nederland en België, waarin essentiële verbindingen zijn benoemd, 
kan ik berichten dat een dergelijk verdrag met België niet bestaat. Dit neemt niet 
weg dat grensregio’s, binnen het kader van hun verantwoordelijkheid voor het 
grensoverschrijdende busvervoer, in beginsel de mogelijkheid hebben zelf 
grensoverschrijdende busverbindingen als essentieel te benoemen en hier 
rekening mee te houden bij hun aanbestedingen.

Grensoverschrijdende buisleidingen
Ook over knelpunten bij de aanleg en het beheer van grensoverschrijdende 
buisleidingen tussen Nederland en België/Vlaanderen heb ik toegezegd u nader te 
informeren. Ik kan melden dat bij de aanleg en het beheer van 
grensoverschrijdende buisleidingen rekening moet worden gehouden met de 
nodige verschillende procedures en regelgeving in beide landen. Vereisten met 

2 Kamerstuk 32851, nr. 38, 20 april 2018, Grensoverschrijdende samenwerking.
3 Kamerstuk 32851, nr. 58, 9 maart 2020, Grensoverschrijdende samenwerking (Gros).
4 Kamerstuk 29984, nr. 854, 11 juli 2019, Spoor: vervoer- en beheerplan.
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verschillen tussen Nederland en Vlaanderen zodanig, dat de aanleg en het beheer 
van grensoverschrijdende buisleidingen niet eenvoudig zijn. Die constatering is 
één van de redenen dat ik in 2018 met de toenmalige Vlaamse minister-president 
ben overeengekomen een gezamenlijk onderzoek te starten naar wettelijke 
belemmeringen bij grensoverschrijdende omgevingsvraagstukken en 
infrastructuur, waaronder buisleidingen. Directe aanleiding voor dit onderzoek 
was de knelpuntenrapportage North Sea Port waarover ik uw Kamer per brief in 
juli 2019 heb geïnformeerd.5 De uitkomsten van dit onderzoek verwacht ik in het 
najaar van 2020 te ontvangen, waarover ik u uiteraard zo snel mogelijk zal 
informeren. Ik zal u zoals toegezegd dan ook informeren over de verdere 
uitkomsten van de aanpak van grensknelpunten door de bestuurlijke werkgroep 
Donner-Berx.

Keuzevrijheid voor grensarbeiders bij het afsluiten van 
zorgverzekeringen
Voorts heb ik in het AO van 11 maart jl., naar aanleiding van een vraag van 
kamerlid Den Boer (D66), toegezegd u te informeren over de keuzevrijheid voor 
grensarbeiders bij het afsluiten van zorgverzekeringen. Na consultatie van mijn 
ambtsgenoot van VWS, kan ik u melden dat personen die op basis van de 
Verordening (EG) 883/2004 (hierna: coördinatieverordening) verplicht 
zorgverzekerd zijn in Nederland (door bijvoorbeeld werk) volledige keuzevrijheid 
hebben bij het afsluiten van een zorgverzekering, conform de Nederlandse 
regelgeving. Dat geldt ook voor grensarbeiders die hier in Nederland op basis van 
de Europese regels zorgverzekerd zijn. 
Personen die niet in Nederland zorgverzekerd zijn (die bijvoorbeeld werken in 
België of Duitsland), vallen niet automatisch onder het Nederlandse 
(zorg)verzekeringsmodel. Zij zijn op basis van de Europese regels sociaal 
verzekerd in hun werkland. Grensarbeiders die wonen in Nederland hebben hier 
echter wel recht op zorg. Op basis van de coördinatieverordening (in combinatie 
met de Verordening (EG) 987/2009 sociale zekerheid) is het zo geregeld dat zij 
zich dan ook kunnen aanmelden voor een recht op zorg in hun woonland. Als dat 
woonland Nederland is, terwijl zij bijvoorbeeld zorgverzekerd zijn in één van de 
buurlanden, dan moet die aanmelding plaatsvinden bij het zogenoemde ‘orgaan 
van woonplaats’. Bij algemene maatregel van bestuur heeft de minister van VWS 
de zorgverzekeraar CZ als ‘orgaan van woonplaats’ aangewezen. In deze gevallen 
is er kortom geen sprake van keuzevrijheid; grensarbeiders die in Nederland 
wonen maar in het buurland zorgverzekerd zijn vanwege hun werksituatie, 
kunnen zich alleen bij CZ aanmelden voor recht op zorg in hun woonland. 

Diploma-erkenning en beroepskwalificaties grensoverschrijdende 
(spoed)zorg
In het AO van 11 maart jl. heeft uw Kamer benadrukt dat knelpunten in de 
wederzijdse erkenning van diploma’s en beroepskwalificaties met betrekking tot 
grensoverschrijdende (spoed)zorg in de Nederlands-Duitse grensregio zo spoedig 
mogelijk moeten worden opgelost. Verder is mij verzocht de urgentie hiervan bij 
mijn hierbij betrokken ambtgenoten onder de aandacht te brengen. In het 

5 Kamerstuk 32851 nr. 56, 12 juli 2019, Grensoverschrijdende samenwerking.
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spoedige oplossing van deze knelpunten onderstreept met een breed 
ondersteunde motie.6

Het ministerie van VWS zal deze motie uitvoeren, in afstemming met het 
ministerie van OCW voor wat betreft diploma-erkenning. Samen met het 
ministerie van JenV wordt met de Duitse counterparts en belanghebbenden in de 
grensregio zo snel mogelijk na de zomer overleg georganiseerd over het 
bestendigen van de resultaten van de door het lid Van der Graaf (ChristenUnie) 
genoemde proef rond ambulancezorg, en de aanpak van knelpunten in die 
grensoverschrijdende samenwerking. Dit overleg zou eerst nog voor de zomer 
plaatsvinden, maar kon door de coronacrisis niet doorgaan.  
In reactie op het verzoek van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) om de aanpak 
van knelpunten rond grensoverschrijdende spoedzorg bij mijn ambtgenoten onder 
de aandacht te brengen verwees ik tijdens het AO van 11 maart jl. naar mijn 
aanstaande gesprekken met de Europaminister van Noordrijn-Westfalen en de 
Chef der Staatskanzlei van Nedersaksen. Vanwege Covid-19 hebben de 
gesprekken met beiden geen doorgang gevonden; ze zullen dit najaar 
plaatsvinden. Ik zal echter bij een eerstvolgende mogelijkheid dit onderwerp aan 
de orde brengen en het belang benadrukken om zo spoedig mogelijk te komen tot 
afspraken rond knelpunten, bijvoorbeeld in relatie tot bevoegdheden van 
ambulancepersoneel. Ik neem aan dat de recente ervaringen met het belang van 
grensoverschrijdende (spoed)zorg de urgentie hiervan ook zeker zal vergroten.

Tot slot
Het belang van grensoverschrijdende samenwerking is de afgelopen maanden 
extra zichtbaar geworden. In de grensregio hebben burgers en bestuurders aan 
den lijve ervaren wat het betekent als de mogelijkheden van verplaatsingen over 
de grens beperkt zijn en wat het effect kan zijn van verschillen in nationale 
maatregelen. Tegelijkertijd is de waarde van goede grensoverschrijdende 
samenwerking en contacten ondubbelzinnig gebleken. Ik heb mij ook de 
afgelopen periode ingezet om de grensoverschrijdende samenwerking te 
bevorderen en tot oplossingen te komen voor grensknelpunten, zoals onder meer 
uiteengezet in mijn brief van 20 maart 2020,7 en de beantwoording van de 
feitelijke vragen naar aanleiding van diezelfde brief d.d. 24 maart 2020.8 

In de CrossBorder Corona Taskforce met Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en 
België is in de afgelopen maanden twee à drie keer per week informatie 
uitgewisseld over (aanstaande en genomen) maatregelen en de situatie in de 
grensregio. Daar zijn verbindingen gelegd tussen verantwoordelijke 
departementen om nadere informatie over maatregelen uit te wisselen en die 
waar mogelijk af te stemmen. In eerste instantie ging het daarbij om maatregelen 
rond de (mogelijke) sluiting van grenzen en het beperken van grensverkeer; en 
de laatste tijd meer over het afschalen van maatregelen. Door verschillen in 

6 Kamerstuk 32851, nr. 65, 3 juni 2020, Motie van het lid Van der Graaf (CU).
7 Kamerstuk 32851, nr.59, 20 maart 2020, Kamerbrief over de situatie in grensregio’s.
8 Kamerstuk 32951, nr.60, 20 maart 2020, Lijst van vragen en antwoorden over de situatie 
grensregio's.
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ontstaan en hebben die zich ook voorgedaan. Negatieve effecten zijn zoveel 
mogelijk voorkomen, maar konden helaas niet altijd vermeden worden. 
We zijn er in ieder geval in geslaagd de grens met Duitsland open te houden en 
de vrije passage van goederen en diensten tussen Nederland, Duitsland en België 
voortdurend te garanderen. De Belgische autoriteiten hebben na overleg met het 
kabinet op 22 maart een vignet beschikbaar gesteld voor grensarbeiders in vitale 
sectoren en met cruciale beroepen waarmee zij de grens met zo min mogelijk 
vertraging hebben kunnen passeren. Ook op andere terreinen werd uitwisseling 
en samenwerking gezochte en gevonden, zoals bij het beschikbaar stellen van IC-
capaciteit door Duitsland en de problematiek rond arbeidsmigranten in de 
grensregio’s (met name in relatie tot slachthuizen).

Inmiddels zijn de maatregelen in Nederland en de buurlanden afgeschaald en 
meer geconvergeerd, is de grens met België weer geopend en is de situatie in de 
grensregio’s weer genormaliseerd. Goed contact met de buurlanden blijft echter 
nodig om het virus onder controle te houden en bij eventuele nieuwe uitbraken 
ongewenste grenseffecten te voorkomen. Met het oog hierop zullen zowel op 
regionaal als op landelijk niveau de intensieve bestuurlijke en ambtelijke 
contacten met onze buurlanden worden gecontinueerd. Hierbij zullen we 
overigens ook aandacht besteden aan de lessen van de afgelopen periode en de 
betekenis hiervan voor onze toekomstige samenwerking. Tijdens mijn werkbezoek 
aan Zeeuws-Vlaanderen op 24 juni jl. werd het belang van een en ander nog eens 
nadrukkelijk onderstreept. 
Hoewel de afgelopen maanden een aantal geplande ‘reguliere’ bijeenkomsten op 
het gebied van grensoverschrijdende samenwerking helaas moest worden 
uitgesteld (zoals de triloog met Nedersaksen en de Grenslandconferentie met 
Noordrijn-Westfalen), kan ik afsluiten met het goede nieuws dat de 
Samenwerkingsagenda tussen Nederland en Nedersaksen nu ook officieel is 
ondertekend. 

 
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. R.W. Knops
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ALGEMEEN BESTUUR

Vergadering d.d.
Agendapunt
Onderwerp
Portefeuillehouder

: 30 september 2020
: 5
: Uitkomsten interne controle 2020
: de heer O. van Dijk

Voorstel
Kennis nemen van de uitkomsten van de interne controle.

Toelichting

In bijgevoegde toelichting staan de bevindingen naar aanleiding van de verbijzonderde interne 
controle (controle door organisatie zelf) op de onderdelen:

- kosten project Spreek je buurtaal,
- Reis- en verblijfkosten personeel. 

Naast deze twee onderwerpen wordt ook dit jaar een nieuw boekhoudsysteem (Afas) ingevoerd, 
waarbij het gehele financiële proces wordt gedigitaliseerd. De implementatie start in september en 
vanaf het volgend boekjaar moet het nieuwe systeem operationeel zijn.

Deze onderwerpen zijn in samenspraak met de accountant en de portefeuillehouder financiën gekozen. 
Uit de controle zijn geen onregelmatigheden gekomen. 

Procedure:
DB d.d.: 
Achterhoek Board 
d.d.:

Vervolgactie:
communicatie: 
Mededeling beslissing 
aan:

Bijlagen:
Meegezonden: 
Ter inzage: 
Plaats van inzage:

Consequenties:
Financieel: nee
Personeel: nee

Nadere informatie bij: Esther van Zuuk  Tel.nr.: (0314) 32 12 32



Toelichting AB-voorstel uitkomsten interne controle 2020

1. Inleiding
De accountant verricht jaarlijks als voorbereiding op de jaarrekeningcontrole een interimcontrole. 
Regio Achterhoek voert zelf jaarlijks een verbijzonderde interne controle uit als aanvulling op de 
interimcontrole door de accountant en op de bestaande controlemaatregelen binnen de 
organisatie. Binnen elk werkproces zijn maatregelen opgenomen van interne controle, 
bijvoorbeeld door functiescheiding in de verschillende werkzaamheden om de juistheid, tijdigheid 
en volledigheid van de financiën te waarborgen. De werking van deze maatregelen wordt 
steekproefsgewijs getoetst met de interne controle.

De bevindingen van de uitgevoerde interne controles worden in deze rapportage nader 
uitgewerkt.

2. Onderwerpen verbijzonderde interne controle

Voor 2020 zijn de volgende processen/activiteiten nader onderzocht/uitgewerkt:

Proces Activiteit Regelgeving
Kosten project Spreek je 
buurtaal

Voor de kostenplaats het 
inkoopproces volgen van 
bestelling tot en met 
betaling.

- Werkbegroting 2020
- Regeling budgetbeheer, 

mandaatregeling en financiële 
verordening,

- Regeling inkoop en aanbesteding
Reis- en verblijfkosten 
personeel.

Beoordelen of 
reiskostendeclaraties voldoen 
aan reiskostenregeling.

- Regeling reis- en verblijfkosten 
personeel Regio Achterhoek

- CAR-UWO
- Wet loonbelasting 

aanbestedingsrichtlijnen

3. Uitkomsten 

3.1 Kosten project Spreek je buurtaal
Er zijn 10 facturen gecontroleerd van kostenplaats 20.3, grootboekrekening 470718 
Overheadkosten Leader. Dit is 100% van alle facturen die voor deze kostenplaats t/m eind juni 
2020 betaald zijn. Elke factuur is volledig gecontroleerd van bestelling tot en met de betaling. 
Beoordeeld is of interne inkoopregels en Europese aanbestedingsregels zijn toegepast, de 
budgethouder de factuur geparafeerd en gecodeerd heeft, financiën factuur heeft gecontroleerd 
op codering en juiste paraaf, factuur conform codering geboekt is, of bij betaling bedrag en 
rekeningnummer juist zijn en ten slotte of de betaling door twee medewerkers is geparafeerd. 
Tevens is gecontroleerd of de bedragen passen binnen de budgetten.

Uit de controle zijn geen onregelmatigheden gekomen.

3.2 Reis- en verblijfkosten personeel
Er zijn tien reiskostendeclaraties gecontroleerd met de Regeling reis- en verblijfkosten. Dit is 42% 
van het aantal declaraties tot en met juni. Beoordeeld is of het aantal opgegeven kilometers klopt 
met de routeplanner, of de juiste vergoeding is toegekend en of de verblijfkosten conform 
regeling zijn toegekend en uitbetaald. 

Uit de controle blijkt dat bij alle declaraties het juiste aantal kilometers is opgegeven langs de 
kortste route en meest gebruikelijke weg en dat vergoedingen voor gereden kilometers, 
parkeerkosten en verblijfkosten conform regeling zijn toegekend.
De reiskostendeclaraties sluiten aan met de uitbetalingen volgens de salarisadministratie.

Uit de controle zijn geen onregelmatigheden gekomen.
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ALGEMEEN BESTUUR

Vergadering d.d.
Agendapunt
Onderwerp

Portefeuillehouder

: 30 september 2020
: 7
: Projectaanvragen Regio Deal en gebiedsopgave/ gebiedsagenda 
  Achterhoek 
: De heer M. Boumans 

De volgende projecten liggen voor:
1 Pilot Z route
2 Digitaliseringsopgave mobiliteitsdata
3 Businessplan Achterhoeks Deelvervoer Coöperatie
4 Pilot transformatievisie Oudestraat Neede 2030
5 Biogas en waterstof Bronckhorst
6 Werken aan toekomstgerichte erven in de Achterhoek

Voorstel

1. De provincie verzoeken de gevraagde bijdragen uit de Gebiedsagenda of sectorale middelen 
beschikbaar te stellen voor het project:

 Pilot Z route € 64.360,-- (17%)
 Werken aan toekomstgerichte erven in de Achterhoek € 600.000 (28%)

NB. De provincie heeft voor het programma Slimme en Duurzame Mobiliteit Achterhoek voor 2020 € 
307.500 aan de Achterhoek beschikbaar gesteld (zie AB 22 april) . Het project digitaliseringsopgave 
mobiliteitsdata valt binnen dit programma en wordt hieruit gefinancierd.
De bijdrage vanuit Steengoed Benutten voor de pilot transformatievisie Oudestraat Neede 2030 loopt 
niet via de regio.

2. De gevraagde bijdragen uit de Regio Deal beschikbaar te stellen:
 Pilot Z route € 188.360,-- (50%)
 Businessplan Achterhoeks Deelvervoer Coöperatie € 30.000 (81%)
 Pilot transformatievisie Oudestraat Neede 2030 € 300.000 (11%)
 Biogas en waterstof Bronckhorst € 40.000 (50%)
 Werken aan toekomstgerichte erven in de Achterhoek € 620.125 (29%)

Na akkoord van het AB wordt het beschikkingstraject verder doorlopen. 

  Advies Achterhoek Board
De voorliggende projecten worden 24 september in de Achterhoek Board besproken.
De uitkomst hiervan wordt mondeling ingebracht.

Procedure:
Thematafel: juli
Board: 24 september

Vervolgactie:
communicatie: 
Mededeling beslissing 
aan:

Bijlagen:
Meegezonden: 
Projectaanvraag en 
beoordelingsformulier
Ter inzage: 
Plaats van inzage:

Consequenties:
Financieel: 
Personeel:

Nadere informatie bij: 
Wilma Stortelder

 Tel.nr.: (0314) 32 12 42
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Aanvraagformulier project Achterhoek Visie 2030
Projecten dienen te voldoen aan de algemene voorwaarden en toetsingscriteria Projecten Achterhoek Visie 2030 
(bijlage 1)

1 Naam project Pilot zelfredzaamheids route (Z-route) 

2 Betrokken Thematafel Arbeid en onderwijs

3 Doel/effect van het project Ervaring op doen met een nieuwe manier van inburgering voor 
statushouders die zijn ontheven van inburgering omdat zij 
onvoldoende leerbaar zijn om de B1 of onderwijsroute tijdig af te 
en succesvol af te ronden. Het uiteindelijke doel is dat deze 
statushouders met deze opleiding volledig zelfredzaam zijn en 
naar werk kunnen uitstromen.

4 Bijdrage aan Achterhoek Visie 2030 Invulling geven aan de wereld om ons heen en de Achterhoek als 
werelddorp met een gemêleerde bevolking die de economie een 
impuls geven.

a. Aan welke subdoelstelling(en) van 
de Visie 2030 levert dit project een 
bijdrage? 
(let ook op cross-overs)

Subdoelen:
- Inclusie; aansluiting op de maatschappij door een 

aangepaste leerroute voor mensen die ontheven zijn van 
inburgering 

- Samenwerking van een groot aantal partijen met het doel 
om samen een opgave vernieuwend in te vullen

- Arbeidspotentie benutten
- Aansluiting van op andere initiatieven in de regio zoals het 

project Samen Achterhoek en Toolkit

Vernieuwing in vorm van onderwijs aan laaggeschoolden door de 
combinatie van taalonderwijs, gezondheid en 
praktijkcomponenten (werkervaring, training omgaan met 
financiën en n  een training van GGNet gericht op het omgaan met 
bijv. trauma’s)

b. Is er draagvlak bij de drie O’s?
Zo ja, licht toe.

De Achterhoekse gemeenten en betrokken (maatschappelijke) 
organisaties zien in dat ze alleen door samen te werken een goede 
invulling kunnen geven aan de opgaven om inburgering te 
verbeteren. 

c. Heeft het project regionale impact? 
Zo ja, licht toe.

In de periode 2015-2019 zijn er ongeveer 2500 statushouders in de 
regio komen wonen. Het inburgeren verloopt nog niet goed daarom 
gaat de wet veranderen met ingang van 1 juli 2021. Voor de regio 
betekent de pilot een impuls aan de voorbereiding van de nieuwe 
wet. Door de nieuwe vorm van inburgering zullen meer 
statushouders kunnen participeren. 

5 Opdrachtnemer/aanvrager Gemeente Doetinchem

6 Projectleider Nog aan te stellen in onderling overleg en in afstemming met de 
gemeente Doetinchem als hoofdaanvrager 
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7 Coalition of the willing
(betrokken organisaties en 
personen noemen)

Gemeente Doetinchem Simon Cremer
Gemeente Aalten Simon Cremer
Gemeente Oude IJsselstreek Petra Helming
Gemeente Oost Gelre Majinka van Slijpe
Gemeente Winterswijk Majinka van Slijpe
Graafschapcollege Jose de Ruijter
Kringloop Aktief Gerry Berndsen
GGNet Ellen Geutjes
SDOA Ruth Hengeveld
Laborijn Frank Kreeftenberg 

(De initiatiefnemers worden gesteund door de ambtelijke 
werkgroep statushouders in de arbeidsmarkt regio Achterhoek 
waarin de Veranderopgave inburgering wordt voorbereid hierin 
zitten ook de gemeente Berkelland, Bronckhorst en Montferland)

8 Looptijd (aanvang/einde) Juli 2020 – december 2021 (inclusief voorbereiding)
9 Korte projectbeschrijving

Voor 30-40 statushouders een intensief traject opzetten van 1 jaar waarin taal en praktijk 
gecombineerd worden. De beoogde doelgroep is voor het merendeel ontheven van inburgering omdat 
ze moeite hadden met het taalniveau. In het traject zitten verschillende onderdelen die gericht zijn op 
zelfredzaamheid zoals het beheersen van de spreektaal, financiële zelfredzaamheid, gezondheid, 
werknemersvaardigheden. Het merendeel van de deelnemers staat nog aan het begin van hun 
werkzame leven. De verwachting is dat 60-70% van de deelnemers op termijn kan uitstromen naar 
werk. (zie verder bijlage)

10 Beoogde resultaten
- De 30-40 deelnemende statushouders participeren in de samenleving door oa door uitstroom naar 

werk. De inschatting is dat 60-70% uit kan stromen naar werk. 
- Organisaties leren van de pilot over de nieuwe vorm van inburgeringsonderwijs (en specifiek Z-

route) 
- Na afloop van de pilot wordt dit project voortgezet en vanuit de nieuwe wet inburgering en/of P-

wet gefinancierd. 

11 Kunt u de BTW op dit project verrekenen?
Alle opgegeven tarieven zijn zonder BTW opgenomen in de begroting omdat het diensten betreffen 
waarover geen BTW geheven hoeft te worden. 

O Ja (dan onderstaand bij 12. de kosten excl. BTW weergeven)
x Nee (dan onderstaand bij 12. de kosten incl. BTW weergeven)
O Gedeeltelijk
12 Begrote kosten (excl.* BTW) 

*doorhalen wat niet van toepassing is
Gedetailleerde begroting als bijlage toevoegen!
Let op: bij loonkosten het aantal uren en uurtarief vermelden (zowel intern als extern).

a.
b.

Totaal € 376.720,00

13 Financiering

b. Overige bijdragen/cofinanciering:
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Let op: bij definitieve aanvraag per partij een 
cofinancieringsverklaring bijvoegen

- gemeenten
- uren sociale diensten

€ 40.000 ...
€ 84.000 

Subtotaal €124.000 

c. Per saldo gevraagde bijdrage:
nadere specificatie (indien bekend):

- Provincie 
- Regio Deal 

€   64.360,- 
€ 188.360,-

Totaal € 376.720,- 

14 Communicatie
Regionaal wordt de voortgang van het project gemeld in de een maandelijkse nieuwsbrief over de 
Veranderopgave. Daarmee worden alle betrokken partijen in de Achterhoek bereikt. Verder zal de pilot 
in het landelijk netwerk van Divosa gedeeld worden. Bij de start en het eind van het project zal een 
persbericht gemaakt worden. 

15 Mogelijke risico’s
De maatschappelijke omstandigheden zijn door de Corona maatregelen veranderd. De verwachting is dat 
het lestraject kan worden aangepast. Dit moet nog worden uitgewerkt. 

16 Overige aandachtspunten
Toelichting op de kosten naar aanleiding vanuit vragen van de thematafel:
Inburgeren is een intensief proces. De doelgroep van de pilot zijn mensen die minder kans hebben op de 
arbeidsmarkt. Onder de huidige wet is per statushouder een bedrag van € 10.000 beschikbaar om in te burgeren. 
Ook voor Nederlanders kan een re-integratie traject kostbaar zijn en op dergelijke kosten uitkomen. Binnen dit 
project wordt een nieuwe route ontwikkeld. De afstemming tussen de partijen zal tijd vergen. Die ontwikkelkosten 
maken het duurder. We gaan er vanuit dat als de route ontwikkeld is de kosten per deelnemer uiteindelijk lager 
zullen zijn. 

17 Is een Europese aanbesteding noodzakelijk? 
(zie bijlage 2)

O Ja
X Nee
18 Is er sprake van staatssteun? 

(zie bijlage 3)

O Ja (geef onderstaand aan of er sprake is van geoorloofde staatssteun en ga verder met punt 20, ‘gegevens
         aanvrager’)
         O AGVV, artikel:
         O LVV, artikel:
         O DAEB
         O Deminimis (vul eerst punt 19 in en ga daarna verder met punt 20)

X  Nee (ga verder met punt 19)

19 Heeft uw organisatie in de afgelopen 3 belastingjaren minder dan € 200.000,= publieke middelen 
ontvangen?
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O Ja, namelijk € … (indien er geen vrijstelling mogelijk is, dan bijlage 4 invullen: De Minimis-verklaring)
O Nee (verder met volgende vraag)

20. Gegevens aanvrager
Soort instantie
O Rechtspersoon, namelijk:
x Overheidsinstantie, namelijk: een van de deelnemende gemeente
O Anders, namelijk:

Naam organisatie Gemeente Doetinchem
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mailadres
Postbus
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
IBAN rekeningnummer
Tenaamstelling rekening
Onder vermelding van Pilot Z-route

Ondertekening
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend

Plaats: Datum: Naam:

Functie:

Handtekening:

BIJLAGEN



1 Beoordeling project Pilot Z route.docx 

Beoordelingsformulier Projecten

1. Naam project: Pilot zelfredzaamheids route (Z-route)

2. Betrokken Thematafel(s): Onderwijs en Arbeidsmarkt
3. Doel/effect van het project: Ervaring op doen met een nieuwe manier van inburgering 

voor statushouders die zijn ontheven van inburgering omdat 
zij onvoldoende leerbaar zijn om de B1 of onderwijsroute 
tijdig en succesvol af te ronden. (Er zijn volgens de DUO 
gegevens (anoniem) in de Achterhoek 251 personen 
ontheven van inburgering). Met de pilot Z-route worden 
mensen die ontheven zijn van inburgeren met een intensief 
traject van taal en praktijk naar zelfstandigheid en werk te 
begeleid. Het uiteindelijke doel is dat deze statushouders 
met deze opleiding volledig zelfredzaam zijn en naar werk 
kunnen uitstromen. De Z-route bestaat nog niet binnen het 
huidige stelsel. Deze pilot sluit aan op de nieuwe wetgeving. 
Gemeenten krijgen met ingang van 2021 de regie weer 
terug op de inburgering.

(NB. Na het volgen van dit traject kan een deel van deze 
kandidaten doorstromen naar de trajecten die vanuit de 
Toolbox voor Statushouders ingezet worden om hen zo door 
te geleiden naar een passende functie bij bedrijven in de 
regio).

4. Toetsingscriteria:
a. Achterhoek Visie 2030

Aan welke 
(sub)doelstelling(en) van de 
Achterhoek Visie 2030 
levert het project een 
substantiële bijdrage?

Invulling geven aan de wereld om ons heen en de Achterhoek als 
werelddorp met een gemêleerde bevolking die de economie een 
impuls geven.

Subdoelen:
 Inclusie; aansluiting op de maatschappij door een 

aangepaste leerroute voor mensen die ontheven zijn van 
inburgering 

 Samenwerking van een groot aantal partijen met het doel 
om samen een opgave vernieuwend in te vullen

 Arbeidspotentie benutten
 Aansluiting van op andere initiatieven in de regio zoals het 

project Samen Achterhoek en Toolkit
 Vernieuwing in vorm van onderwijs aan laaggeschoolden 

door de combinatie van taalonderwijs, gezondheid en 
praktijkcomponenten (werkervaring, training omgaan met 
financiën en n  een training van GGNet gericht op het 
omgaan met bijv. trauma’s)

Hoe worden de resultaten 
getoetst. Koppeling met 
indicatoren in de 
doelenboom.

Binnen de TT Onderwijs en Arbeidsmarkt wordt het project 
gemonitord op het speerpunt “Inclusieve arbeidsmarkt en 
terugdringen taalarmheid”. Op de punten uit de Visie en de 
doelenboom.



Bij welke O’s is er draagvlak 
voor het project 
(betreffende organisaties 
noemen)?

De Achterhoekse gemeenten en betrokken (maatschappelijke) 
organisaties zien in dat ze alleen door samen te werken een 
goede invulling kunnen geven aan de opgaven om inburgering te 
verbeteren.

Waaruit blijkt dat het 
project regionale impact 
heeft?

In de periode 2015-2019 zijn er ongeveer 2500 statushouders in 
de regio komen wonen. Het inburgeren verloopt nog niet goed 
daarom gaat de wet veranderen met ingang van 1 juli 2021. 
Voor de regio betekent de pilot een impuls aan de voorbereiding 
van de nieuwe wet. Door de nieuwe vorm van inburgering zullen 
meer statushouders kunnen participeren. 

b. Regiodeal
Totale score 
beoordelingsmatrix 
Regiodeal (a.d.h.v. 
onderstaande criteria):
- Meervoudige opgave
- Draagvlak drie O’s
- Cofinanciering
- Regionale impact
- Doelmatigheid
- Doeltreffendheid
- Inwonerpanel
- Meekoppelkansen

31, het project scoort minder op: inwonerpanel en 
meekoppelkansen. 

5. Afgestemd met andere 
betrokken Thematafel(s)
(Indien van toepassing. Zo 
ja, welke):

n.v.t.

6. Advies Thematafel
De Thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt is akkoord met de finale stukken van het 
project Pilot Z-route en geeft daarmee een positief advies af aan de Board om het plan tot 
uitvoer te laten over gaan.

Vastgesteld in Thematafel: Onderwijs en Arbeidsmarkt
Datum: 9 juli 2020
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Aanvraagformulier project Achterhoek Visie 2030
Projecten dienen te voldoen aan de algemene voorwaarden en toetsingscriteria Projecten Achterhoek Visie 2030 
(bijlage 1)

1 Naam project Digitaliseringsopgave mobiliteitsdata Achterhoek 2020-2021

2 Betrokken Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid

3 Doel/effect van het project Het bepalen van een aanpak om als Achterhoek mobiliteitsdata op 
te leveren conform de opgave die de Provincie Gelderland 
hiervoor van het Ministerie I&W heeft ontvangen. Het gaat hierbij 
om de data top15 die door I&W is vastgesteld. Dit project heeft 
betrekking op de periode aug 2020 t/m juni 2021.

De algehele digitaliseringsopgave Verkeersdata Achterhoek zal 
een looptijd van 3 jaar hebben. Hier zullen aparte aanvragen voor 
worden gedaan.

4 Bijdrage aan Achterhoek Visie 2030
a. Aan welke subdoelstelling(en) van 

de Visie 2030 levert dit project een 
bijdrage? 
(let ook op cross-overs)

Het realiseren van een goede infrastructuur en daarmee het 
realiseren van een doorstromend (hoofd)wegennet. Goede 
mobiliteitsdata voor service providers (zoals Google Maps, Waze, 
Flitsmeister) is hierbij essentieel. 

b. Is er draagvlak bij de drie O’s?
Zo ja, licht toe.

Ja, het past in de Achterhoek Visie die door de drie O’s is vastgesteld. 
Daarnaast is het een opgelegde taak vanuit de Provincie Gelderland 
om dit project te realiseren. 

c. Heeft het project regionale impact? 
Zo ja, licht toe.

Ja, het ontsluiten van kwalitatief goede mobiliteitsdata zorgt voor 
een betere doorstroming van het (hoofd)wegennet.

5 Opdrachtnemer/aanvrager Gemeente Doetinchem

6 Projectleider Jurgen Rutgers

7 Coalition of the willing
(betrokken organisaties en 
personen noemen)

Provincie Gelderland
Achterhoekse gemeenten / wegbeheerders
8RHK Ambassadeurs

8 Looptijd (aanvang/einde) Augustus 2020 t/m 30 juni 2021

9 Korte projectbeschrijving
Zie bijlage 1 voor achtergrond van het project.

Het project bestaat uit:
1) Samenbrengen van de wegbeheerders en vormen van een Regionaal Data Team (RDT) 

Achterhoek
2) Inventariseren van huidige situatie
3) Inventariseren van gewenste situatie
4) Bepalen van acties om te komen tot gezamenlijke werkprocessen
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5) Implementatie van werkprocessen
6) Borging van de werkprocessen

Het project richt zich bij de eerste projectaanvraag in ieder geval op 2 data items uit de data top15, te 
weten:

 Geplande werkzaamheden
 Actuele werkzaamheden

Het totale project kent een looptijd t/m 30 juni 2023, waarbij minimaal 6 items uit de data top15 op deze 
wijze worden vormgegeven in de Achterhoek. Indien mogelijk pakken we meerdere items op.

10 Beoogde resultaten

Geborgde werkprocessen voor het opleveren van kwalitatieve, digitale mobiliteitsdata voor service 
providers over geplande en actuele werkzaamheden in de Achterhoek. 
Een organisatievorm (RDT Achterhoek) waar binnen wegbeheerders in de Achterhoek met elkaar deze 
werkprocessen vormgeven, evalueren en bijstellen. 

11 Kunt u de BTW op dit project verrekenen?

X Ja (dan onderstaand bij 12. de kosten excl. BTW weergeven)
O Nee (dan onderstaand bij 12. de kosten incl. BTW weergeven)
O Gedeeltelijk
12 Begrote kosten (incl./excl.* BTW) 

*doorhalen wat niet van toepassing is
Gedetailleerde begroting als bijlage toevoegen!
Let op: bij loonkosten het aantal uren en uurtarief vermelden (zowel intern als extern).

a.
b.

Inzet van Jurgen Rutgers (aanvullend op huidige uren, zie 
offerte JR 2001

€ 35.200

Totaal € 35.200

13 Financiering
a. Bijdrage vanuit de aanvrager:

- ...
- ...

€ ...
€ ...

b. Overige bijdragen/cofinanciering:
Let op: bij definitieve aanvraag per partij een 
cofinancieringsverklaring bijvoegen

-
Subtotaal

c. Per saldo gevraagde bijdrage:
nadere specificatie (indien bekend):

- Provincie (Programma Slimme en Duurzame Mobiliteit 
Achterhoek)

- Regio Deal € …

€ ...

€ 35.200

x
Totaal € 35.200,-
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14 Communicatie
Op welke wijze en welke momenten wordt over het project gecommuniceerd?
(U dient op alle communicatie-uitingen (website, drukwerk, bouwborden etc.) het logo van de provincie 
Gelderland en 8RHK ambassadeurs te vermelden en mede te delen dat de activiteit mede tot stand is 
gekomen dankzij financiering van de provincie Gelderland en 8RHK ambassadeurs).

Het betreft een project dat met de wegbeheerders in de Achterhoek wordt uitgevoerd en leidt tot 
werkprocessen. Hierover vindt communicatie plaats met Provincie Gelderland en het Ministerie I&W waar 
dat wenselijk is.

15 Mogelijke risico’s

Het is mogelijk dat werkprocessen niet goed kunnen worden ingericht. Hiervoor heeft de Provincie 
Gelderland middelen en tools beschikbaar om de Achterhoek hierin te ondersteunen waar dat nodig is.

16 Overige aandachtspunten

Geen.

17 Is een Europese aanbesteding noodzakelijk? 
(zie bijlage 2)

O Ja
X Nee
18 Is er sprake van staatssteun? 

(zie bijlage 3)

O Ja (geef onderstaand aan of er sprake is van geoorloofde staatssteun en ga verder met punt 20, ‘gegevens
         aanvrager’)
         O AGVV, artikel:
         O LVV, artikel:
         O DAEB
         O Deminimis (vul eerst punt 19 in en ga daarna verder met punt 20)

X Nee (ga verder met punt 19)

19 Heeft uw organisatie in de afgelopen 3 belastingjaren minder dan € 200.000,= publieke middelen 
ontvangen?

O Ja, namelijk € … (indien er geen vrijstelling mogelijk is, dan bijlage 4 invullen: De Minimis-verklaring)
X Nee (verder met volgende vraag)

20. Gegevens aanvrager
Soort instantie
O Rechtspersoon, namelijk:
X Overheidsinstantie, namelijk: Gemeente Doetinchem
O Anders, namelijk:
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Naam organisatie Gemeente Doetinchem
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mailadres
Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem
Straat en huisnummer Raadhuisstraat 2
Postcode en plaats 7001 EW Doetinchem
IBAN rekeningnummer
Tenaamstelling rekening Gemeente Doetinchem
Onder vermelding van Project Digitaliseringsopgave Mobiliteit

Ondertekening
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend

Plaats: Doetinchem Datum: 29-06-2020 Naam: 

Functie: 

Handtekening:
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Beoordelingsformulier Projecten

1. Naam project: Digitaliseringsopgave mobiliteitsdata Achterhoek 2020-2021

2. Betrokken Thematafel(s): Mobiliteit & Bereikbaarheid

3. Doel/effect van het project: Het bepalen van een aanpak om als Achterhoek 
mobiliteitsdata op te leveren conform de opgave die de 
Provincie Gelderland hiervoor van het Ministerie I&W heeft 
ontvangen. Het gaat hierbij om de data top15 die door I&W is 
vastgesteld. Dit project heeft betrekking op de periode aug 
2020 t/m juni 2021.

De algehele digitaliseringsopgave Verkeersdata Achterhoek 
zal een looptijd van 3 jaar hebben. Hier zullen aparte 
aanvragen voor worden gedaan.

4. Toetsingscriteria:
a. Achterhoek Visie 2030

Aan welke 
(sub)doelstelling(en) van de 
Achterhoek Visie 2030 
levert het project een 
substantiële bijdrage?

Het realiseren van een goede infrastructuur en daarmee het 
realiseren van een doorstromend (hoofd)wegennet. Goede 
mobiliteitsdata voor service providers (zoals Google Maps, 
Waze, Flitsmeister) is hierbij essentieel.

Slim en toekomstbestendig
Een doel van het tot stand brengen van deze 
digitaliseringsopgave is om een toekomstbestendig systeem en 
werkwijze neer te zetten waardoor belangrijke informatie voor 
vervoerders, planners en informatiesystemen digitaal 
beschikbaar en up-to-date zijn.

Hoe worden de resultaten 
getoetst. Koppeling met 
indicatoren in de 
doelenboom.

- Een deken van up-to-date informatie binnen de regio is 
een vereiste om toekomstige modaliteiten op aan te laten 
sluiten en het juiste vervoer aan te bieden.

- Dit project draagt dus bij aan de bereikbaarheid van de 
modaliteiten. De reistijdvermindering en duidelijkheid om 
snel van A naar B te komen, dan wel het reisgemak om 
van A naar B te komen is een goede indicator 
(bereikbaarheid en doorstroming).

Bij welke O’s is er draagvlak 
voor het project 
(betreffende organisaties 
noemen)?

Ja, het past in de Achterhoek Visie die door de drie O’s is 
vastgesteld. Zo wordt met name de nadruk gelegd om slimme 
ontwikkeling op het gebied van verzamelen, bundelen, delen en 
integreren van data. 

Daarbij is de digitaliseringsopgave een opgelegde taak vanuit de 
Provincie Gelderland om (op de korte, middellange en lange 



termijn) stap voor stap te realiseren (beschreven in het 
programma Slimme en Duurzame Mobiliteit Achterhoek).

Waaruit blijkt dat het 
project regionale impact 
heeft?

Het ontsluiten van kwalitatief goede mobiliteitsdata zorgt voor 
een betere doorstroming van het (hoofd)wegennet.

b. Regiodeal
Totale score 
beoordelingsmatrix 
Regiodeal (a.d.h.v. 
onderstaande criteria):
- Meervoudige opgave
- Draagvlak drie O’s
- Cofinanciering
- Regionale impact
- Doelmatigheid
- Doeltreffendheid
- Inwonerpanel
- Meekoppelkansen

N.v.t.

5. Afgestemd met andere 
betrokken Thematafel(s)
(Indien van toepassing. Zo 
ja, welke):

N.v.t.

6. Advies Thematafel
De Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid is akkoord met de inhoud van het project en de 
daarvoor gevraagde financiering. 
Met dit voorstel vraag ik u akkoord te gaan met deze aanvraag en de gevraagde financiën. 
Bij goedkeuring kunnen we de digitaliseringsopgave mobiliteitsdata van de provincie zo 
proactief mogelijk aanpakken. 
De nieuwe omgang met mobiliteitsdata zal een verandering van de werkzaamheden en 
werkprocessen van wegbeheerders teweeg brengen binnen de gemeenten. Uiteindelijk zal 
ook een borging van deze processen met de organisaties van de wegbeheerders volgen.
Op de langere termijn zorgen deze veranderingen voor een betere doorstroming binnen de 
regio, alsook het aanzienlijk verbeteren van de informatievoorzieningen voor de 
vervoerders, serviceproviders en de burger.

Vastgesteld in Thematafel: Mobiliteit & Bereikbaarheid
Datum: 08-07-2020
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Aanvraagformulier project Achterhoek Visie 2030
Projecten dienen te voldoen aan de algemene voorwaarden en toetsingscriteria Projecten Achterhoek Visie 2030 
(bijlage 1)

1 Naam project Businessplan Achterhoek Deelvervoer Coöperatie

2 Betrokken Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid

3 Doel/effect van het project Het schrijven van een businessplan, waaruit de stappen om te 
komen tot realisatie van een businessunit onder de Agem blijkt. 
De businessunit moet de coöperatie worden voor MaaS in de 
Achterhoek.

4 Bijdrage aan Achterhoek Visie 2030
a. Aan welke subdoelstelling(en) van 

de Visie 2030 levert dit project een 
bijdrage? 
(let ook op cross-overs)

Het realiseren van fijnmazige bereikbaarheid in de Achterhoek. Het 
wordt de entiteit van waaruit MaaS in de Achterhoek wordt 
geëxploiteerd. 

b. Is er draagvlak bij de drie O’s?
Zo ja, licht toe.

Ja, er is gekozen voor het realiseren van MaaS in de Achterhoek en 
dit project draagt er aan bij om te komen tot een exploitabele opzet 
voor de toekomst. De memo die bij deze aanvraag hoort is door de 
Thematafel van 4 juni 2020 jl. in beginsel goedgekeurd. 

c. Heeft het project regionale impact? 
Zo ja, licht toe.

Ja, de wijze waarop MaaS wordt ingevuld in de Achterhoek is uniek 
voor de Provincie Gelderland.

5 Opdrachtnemer/aanvrager Gemeente Oost Gelre

6 Projectleider Jurgen Rutgers, procesbegeleider Fijnmazige Bereikbaarheid 
Achterhoek

7 Coalition of the willing
(betrokken organisaties en 
personen noemen)

Agem
Saxion Hogeschool
8RHK Ambassadeurs
ZOOV
Arriva

8 Looptijd (aanvang/einde) Augustus 2020 t/m 1 december 2020

9 Korte projectbeschrijving

Het project bestaat uit:
 Inventarisatie van stakeholders die een rol (gaan) spelen in de op te zetten business unit;
 Het houden van workshops (zie bijlage 6) met de stakeholders om samen te komen tot 

antwoorden op:
1) Uitwerken van waardepropositie
2) Definitie van de rollen die de deelnemers in het netwerk vervullen
3) Vaststellen van roadmap en mijlpalen
4) Ontwerp van de organisatiestructuur in het netwerk
5) Uitwerking verdienmodel
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 Het houden van gesprekken en inventarisaties binnen Agem en andere stakeholders die 
betrokken zullen zijn, indien de business unit in werking gaat treden. Denk bijvoorbeeld aan 
ZOOV, aanbieders van deelvervoer in de Achterhoek, Arriva etc. 

 Het schrijven van een businessplan op basis van de workshops en inventarisaties, met als 
hoofdstukken in ieder geval:
1) Organisatievorm (functies, taken, inbedding Agem, etc)
2) Financieel (werkkapitaal, begroting, etc)
3) Sales en business development (wat gaan we doen, potentieel, aansluiting MaaS etc)
4) Communicatie & Marketing (wat moet er gebeuren, wat hebben we al, etc)

Het doel van het project is het opleveren van het businessplan (incl. uitwerkingen van workshops en 
inventarisaties), zodat hierna een besluit kan worden genomen of de business unit daadwerkelijk kan 
worden opgezet. 

10 Beoogde resultaten

Een businessplan, dat als stappenplan dient om te komen tot de realisatie van de business unit en het 
opstarten van de activiteiten.

11 Kunt u de BTW op dit project verrekenen?

X Ja (dan onderstaand bij 12. de kosten excl. BTW weergeven)
O Nee (dan onderstaand bij 12. de kosten incl. BTW weergeven)
O Gedeeltelijk
12 Begrote kosten (incl./excl.* BTW) 

*doorhalen wat niet van toepassing is

a.

b.

c.

Inzet van Jurgen Rutgers (aanvullend op huidige uren)
100 uur x € 100 = € 10.000 (Huidige tariefafspraak)
Deze 100 uur verdeeld over ca. 14 weken betekent ca. 8 uur 
per week

Inzet van Agem
140 uur x € 100 = € 14.000
Deze 140 uur verdeeld over ca. 14 weken 
betekent ca. 10 uur per week.

Inzet van Saxion 
5 workshops 130 uur x € 75,81 = € 9.856
Korte voorstudie 40 uur x € 75,81 = € 3.033

€ 10.000

€ 14.000

€ 12.888

Totaal € 36.888
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13 Financiering
a. Bijdrage vanuit de aanvrager:

x
b. Overige bijdragen/cofinanciering:

Let op: bij definitieve aanvraag per partij een 
cofinancieringsverklaring bijvoegen

Eigen Bijdrage Saxion 5% (in cash)

- Agem (in cash)

- Werkbudget Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid

€ 644

€ 4.000

€ 2.244
Subtotaal € 6.888

c. Per saldo gevraagde bijdrage:
nadere specificatie (indien bekend):

- Provincie € …
- Regio Deal € …

€ 30.000

x
€ 30.000

Totaal € 36.888

14 Communicatie
Op welke wijze en welke momenten wordt over het project gecommuniceerd?
(U dient op alle communicatie-uitingen (website, drukwerk, bouwborden etc.) het logo van de provincie 
Gelderland en 8RHK ambassadeurs te vermelden en mede te delen dat de activiteit mede tot stand is 
gekomen dankzij financiering van de provincie Gelderland en 8RHK ambassadeurs).

Het projectplan is een intern project, dat leidt tot een businessplan. Dit businessplan wordt in beginsel 
voorgelegd aan de Thematafel en Leden van Agem om tot instemming te komen. Hierna kan er over het 
project ook inhoudelijk worden gecommuniceerd. 

15 Mogelijke risico’s

Het realiseren van het businessplan kent nagenoeg geen risico’s. Uiteindelijk zullen de workshops en 
besprekingen resultaten opleveren die leiden tot de opzet van het businessplan. Het risico na de oplevering 
van het businessplan is wel dat het daarna geen vervolg krijgt. Dit is aan de Thematafel, Achterhoek Board 
en Agem na oplevering van het businessplan.

16 Overige aandachtspunten

Geen

17 Is een Europese aanbesteding noodzakelijk? 
(zie bijlage 2)

O Ja
X Nee
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18 Is er sprake van staatssteun? 
(zie bijlage 3)

O Ja (geef onderstaand aan of er sprake is van geoorloofde staatssteun en ga verder met punt 20, ‘gegevens
         aanvrager’)
         O AGVV, artikel:
         O LVV, artikel:
         O DAEB
         O Deminimis (vul eerst punt 19 in en ga daarna verder met punt 20)

X Nee (ga verder met punt 19)

19 Heeft uw organisatie in de afgelopen 3 belastingjaren minder dan € 200.000,= publieke middelen 
ontvangen?

O Ja, namelijk € … (indien er geen vrijstelling mogelijk is, dan bijlage 4 invullen: De Minimis-verklaring)
X Nee (verder met volgende vraag)

20. Gegevens aanvrager
Soort instantie
O Rechtspersoon, namelijk:
X Overheidsinstantie, namelijk: Gemeente Oost Gelre
O Anders, namelijk:

Naam organisatie Gemeente Oost Gelre
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mailadres
Postbus
Straat en huisnummer Varsseveldseweg 2
Postcode en plaats 7131 BJ Lichtenvoorde
IBAN rekeningnummer
Tenaamstelling rekening Gem Oost Gelre
Onder vermelding van Afdeling omgeving, team verkeer

Ondertekening
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend

Plaats: Lichtenvoorde Datum: 29-06-2020 Naam:

Functie:

Handtekening:
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Beoordelingsformulier Projecten

1. Naam project: Businessplan Achterhoek Deelvervoer Coöperatie

2. Betrokken Thematafel(s): Mobiliteit & Bereikbaarheid

3. Doel/effect van het project: Het schrijven van een businessplan, waaruit de stappen om te 
komen tot realisatie van een businessunit onder de Agem 
blijkt. De businessunit moet de coöperatie worden voor MaaS 
in de Achterhoek.

4. Toetsingscriteria:
a. Achterhoek Visie 2030

Aan welke 
(sub)doelstelling(en) van de 
Achterhoek Visie 2030 
levert het project een 
substantiële bijdrage?

Het realiseren van fijnmazige bereikbaarheid in de Achterhoek. 
Het wordt de entiteit van waaruit MaaS in de Achterhoek wordt 
geëxploiteerd.

Duurzaamheid
Op het gebied van duurzaamheid zal er worden ingezet op 
energieneutraal reizen en vervoer. Elektrische (deel)voertuigen 
zullen de voornaamste modaliteiten zijn waarop de Achterhoek 
coöperatie deelvervoer zal inzetten.

Slim
Dit zal gebeuren op een zo’n slim mogelijke wijze, waarbij de 
koppeling met netmobiel zal worden gelegd en deze op den 
duur te integreren.

Toekomstbestendig
Een doel van het tot stand brengen van dit businessplan is om 
een toekomstbestendige structuur neer te zetten waar het 
MaaS-concept op den duur (praktisch) zonder subsidie kan 
worden voortgezet. De openbare vervoerarmoede die aanwezig 
is in de Achterhoek wordt op deze wijze zo goed mogelijk 
verminderd.

Hoe worden de resultaten 
getoetst. Koppeling met 
indicatoren in de 
doelenboom.

- Bij een volledig geïnstalleerde coöperatie met beschikbare 
modaliteiten zal op den duur de vervoerbehoefte bij 
particulieren en werkgevers afnemen. Hier zal enkel 
worden ingezet op energieneutraal vervoer. De mate 
waarin autobezit afneemt op de locaties waar de 
coöperatie actief is, zou een goede indicatie zijn.

- Een dekkende laadinfrastructuur binnen de regio is hierbij 
een vereiste (dit wordt gekoppeld aan de vraag en 
behoefte vanuit particulieren en ondernemers).

- MaaS zal een toevoeging zijn op het bestaande OV en zal 
de tekortkomingen van het OV opvangen. Ook zal vanuit 



deze nieuw op te richten coöperatie in worden gegaan op 
de vraag-kant en niet enkel een behoefte worden 
gerealiseerd. 

- Dit draagt dus bij aan de bereikbaarheid van de 
modaliteiten en deze zal daar dus deels op worden 
gerealiseerd. De reistijdvermindering om van A naar B te 
komen, dan wel het reisgemak om van A naar B te komen 
is een goede indicator.

Bij welke O’s is er draagvlak 
voor het project 
(betreffende organisaties 
noemen)?

Het betreft in ieder geval:
- Maatschappelijke organisaties

Agem
Saxion
Energie coöperaties kernen
ZOOV
Arriva

- Overheid
Gemeente Oost Gelre
8RHK Ambassadeurs

- Ondernemers
Op een later moment nader te noemen.

Waaruit blijkt dat het 
project regionale impact 
heeft?

Ja, de wijze waarop MaaS wordt ingevuld in de Achterhoek is 
uniek voor de Provincie Gelderland. Het zal de manier waarop 
naar deelmobiliteit en vervoer in zijn algemeenheid in een nieuw 
daglicht zetten.
Er is veel interesse vanuit het Rijk en de provincie voor de wijze 
waarop MaaS in de Achterhoek wordt aangepakt.

b. Regiodeal
Totale score 
beoordelingsmatrix 
Regiodeal (a.d.h.v. 
onderstaande criteria):
- Meervoudige opgave
- Draagvlak drie O’s
- Cofinanciering
- Regionale impact
- Doelmatigheid
- Doeltreffendheid
- Inwonerpanel
- Meekoppelkansen

Ten behoeve van het beoordelingsformulier: de score in het 
kader van de Regio Deal is 32.

Het project scoort lager op inwonerpanel en meekoppelkansen.

(max. is 50 punten)

5. Afgestemd met andere 
betrokken Thematafel(s)
(Indien van toepassing. Zo 
ja, welke):

N.v.t.

6. Advies Thematafel
De Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid is akkoord met de inhoud van het project en de 
daarvoor gevraagde financiering.



We verzoeken de Achterhoek Board om het project goed te keuren op de inhoud en de 
daarvoor gevraagde subsidie uit de Regio Deal te verstrekken.

Vastgesteld in Thematafel: Mobiliteit & Bereikbaarheid
Datum: 08-07-2020
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Aanvraagformulier project Achterhoek Visie 2030 
Projecten dienen te voldoen aan de algemene voorwaarden en toetsingscriteria Projecten Achterhoek Visie 2030 
(bijlage 1) 
 
1 Naam project  

 
Pilot Transformatievisie Oudestraat Neede 2030 

 
2 Betrokken Thematafel  

 
Wonen en Vastgoed 

3 Doel/effect van het project 
 

De missie van de pilot voor de Oudestraat in Neede is:  

Een realistische toekomstschets voor een aantrekkelijke, leefbare 
en vitale Oudestraat en omgeving, waarbij de toenemende 
leegstand in de Oudestraat wordt tegengegaan en de huidige 
vastgoedeigenaren de mogelijkheid krijgen om hun panden 
opnieuw in te zetten.   

 

De doelstellingen van de transformatie zijn:  

• tegengaan van leegstand  

• versterken van het centrum  

• verkleinen van het kernwinkelgebied  

• aantrekkelijker maken van de openbare ruimte en gevels 

• een goede bereikbaarheid  

• kleinschaligheid in vorm en gebruik van het vastgoed 

• wonen 

 

De transformatie van het centrum van Neede/de Oudestraat kan 
een voorbeeld zijn voor de transformatie van andere centra en 
winkelgebieden in Berkelland en de Achterhoek (pilot). 

 

Bijlage:  

Rapport Pilot Transformatievisie Oudestraat Neede 2030 

Rapport Van reparatie naar transformatie (onderzoek leegstand 
Oudestraat) 

4 Bijdrage aan Achterhoek Visie 2030  
a. Aan welke subdoelstelling(en) van 

de Visie 2030 levert dit project een 
bijdrage?  
(let ook op cross-overs) 
 

Is onderdeel van de hoofddoelstelling Leefbare regio, subdoel 

Wonen en Vastgoed. Het project zorgt voor: 

1. het transformeren van leegstaand vastgoed door inpassing 

van woningen en/of sloop; 

2. het op peil houden van de leefbaarheid door een integrale 

aanpak inclusief voorzieningen, inrichting openbare ruimte, 

verkeersoplossingen, gevelverbeteringen, ontmoeting.  

3. er komen nieuwe en bijzondere manieren van wonen, 

gebaseerd op de lokale vraag.  

4. circulair omgaan met vastgoed en infrastructuur (sloop/oogst 

en hergebruik).  

5. inspelen op mogelijkheden voor klimaatadaptatie 

(vergroenen, ontharden, afwatering).   

b. Is er draagvlak bij de drie O’s? 
Zo ja, licht toe. 
 

Het Loket Oudestraat is een initiatief van en voortgekomen uit de 
Task Force Neede. Hierin nemen deel: Ondernemersvereniging 
Neede, Gemeenschapsraad Neede, vastgoedadviseurs, 
ProWonen, Gemeente Berkelland. Op basis van het onderzoek 
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‘Van reparatie naar transformatie’ uit 2017 is duidelijk aangetoond 
dat ca. 33% van de winkels in de Oudestraat leeg staat. Dit lijkt 
binnen enkele jaren op te lopen naar 50%. Structurele leegstand is 
het gevolg. Voor zowel de Oudestraat als het vastgoed moet een 
nieuwe functie worden gezocht, waarbij nieuwe vormen van 
samenwerking en verdienmodellen worden ingezet.  

 

De transformatievisie is tot stand gekomen in interactieve 

samenwerking tussen de leden van de Task Force Neede, 

aangevuld met ProWonen en gevoed door de inbreng van Needse 

inwoners en ondernemers uit de Oudestraat. De ideeën van de 

Task Force zijn op verschillende momenten gedeeld met en 

voorgelegd aan de samenleving.  
c. Heeft het project regionale impact? 

Zo ja, licht toe. 
Ja, zowel qua toekomstbestendig maken van centrumgebieden als 

innovatie en kennisdeling: 

 

Toekomstbestendigheid centra: 

1. Leegstand in de centra neemt toe, dit is een probleem voor 

het imago van alle kernen met vergelijkbare omvang in de 

Achterhoek. Door het aanpakken van het laatste gedeelte 

van het centrum van Neede wordt een concrete bijdrage 

geleverd aan het oplossing van het regionale probleem. 

Eerder is een deel van het centrum al gerevitaliseerd, dit 

betrof met name de Borculoseweg, Nieuwstraat en 

Marktplein. De transformatie van de Oudestraat is het 

sluitstuk van deze centrumaanpak.  

2. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland uit 2019 wijst uit 

dat er werk aan de winkel is voor winkelgebieden die in 

een vergrijzende omgeving liggen, wat lager scoren op 

‘gemak en comfort’ of ‘te ruim in de jas zitten’. Zeker dat 

laatste aspect vraagt om (regionale) samenwerking, 

creativiteit en doorzettingsvermogen. De verwachting is dat 

de coronacrisis de trends in het koopgedrag versterkt en 

daarmee de urgentie van de opgaven voor winkelgebieden 

vergroot. Zie www.kso2019.nl. 

Innovatie:  

3. Ervaring opdoen met nieuwe instrumenten: in de pilot 

Oudestraat wordt ervaring opgedaan met nieuwe 

instrumenten en samenwerkingsvormen. Een concreet 

voorbeeld is het Gevelfonds. De ervaringen hiermee zijn 

van nut voor andere gemeenten in de regio, die hun 

winkelstraten willen revitaliseren.  

4. De transformatie zet in op een veel bredere impact dan het 

tegengaan van leegstand alleen: de stedenbouwkundige 

structuur wordt verbeterd, verkeersproblematiek 

aangepakt, het gevelbeeld verfraaid, nieuwe woon- en of 

werkvormen toegevoegd, de openbare ruimte heringericht 

en vergroend. De transformatie van de Oudestraat draagt 

bij aan diverse regionale doelen.  

5. Circulair omgaan met vastgoed en infrastructuur 

(sloop/oogst en hergebruik). Standaardwerkwijze in 

Berkelland is het recyclen van geoogst materiaal, 

bijvoorbeeld bij de aanleg van een weg. Waar mogelijk 
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zetten wij in op het gebruik van gerecyclede, duurzame 

en/of her te gebruiken materialen bij de herinrichting van 

de Oudestraat. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van 

gebakken klinkers die tot op lange termijn hergebruikt 

kunnen worden.  

6. Een gezamenlijke integrale toekomstvisie voor de 

Oudestraat als geheel, geeft pandeigenaren houvast voor 

hun eigen toekomstplannen, waardoor zij durven te  

investeren in het toekomstbestendig maken van de 

straat/panden. 

Kennisdeling: 

7. Het gaat om een pilot. In het kader van kennisdeling over 

leegstand in de Achterhoek zijn wij bereid de geleerde 

lessen in Neede/Oudestraat te delen met de andere 

gemeenten, zodat wij van elkaar kunnen leren. De manier 

waarop we dat het beste kunnen doen, is bespreekbaar en 

vrij invulbaar. Denk bijvoorbeeld aan: rondleidingen voor 

andere gemeenten, toelichting in regionale overleggroep 

leegstand, of 1 op 1 gesprek als dat gewenst is.  

5 Opdrachtnemer/aanvrager 
 

Gemeente Berkelland namens Loket Oudestraat.  

6 Projectleider W. Verdaasdonk/ L. Julsing/ A. Dijkmans - gemeente Berkelland 

Aanspreekpunt Loket Oudestraat: Norbert ter Mors 
7 Coalition of the willing 

(betrokken organisaties en 
personen noemen) 
 

Zie vraag 4b.  

8 Looptijd (aanvang/einde) De planhorizon van de visie is het jaar 2030.  
In de eerste jaren (tot 2024) zijn echter de meeste investeringen 
en de belangrijkste stappen in de ontwikkelingen voorzien.  

De transformatievisie Oudestraat Neede 2030 is in maart 2019 

door de gemeenteraad van Berkelland vastgesteld. Deze datum is 

de formele startdatum van de uitvoering van het project. De 

daadwerkelijke uitvoering zal vanaf 2020 plaatsvinden. 

Bijlage: Raadsvoorstel Transformatievisie Oudestraat Neede 2030 

9 Korte projectbeschrijving 
(voeg eventueel een uitgebreid projectplan als bijlage toe) 

 
Zie bijgevoegde Transformatievisie Oudestraat Neede 2030 (projectplan). 
 
Waarom een transformatie van de Oudestraat? 
Winkelstraten hebben het moeilijk, er is steeds meer leegstand. Repareren van de leegstand op de 
gebruikelijke manier lukt vaak niet meer. Een transformatie, waarbij delen van de winkelstraat echt worden 
omgevormd, is nodig.  
Een winkelstraat die het erg moeilijk heeft is de Oudestraat in Neede. Het rapport ‘Van reparatie naar 
transformatie’ uit 2017 heeft dit duidelijk bevestigd. Op dit moment staat ca. 33% van de winkels in de 
Oudestraat leeg, dit lijkt binnen enkele jaren op te lopen naar 50%. Structurele leegstand is het gevolg. Voor 
zowel de straat als het vastgoed moet een nieuwe functie worden gezocht.  

 

Uitgangspunten van de visie 
De Task Force Neede heeft gezamenlijk met inwoners en ondernemers een visie opgesteld voor de 
Oudestraat in de 21ste eeuw.  
De toekomstvisie ‘Transformatie Oudestraat 2030- Het groene hart’ die er op dit moment ligt, voorziet in: 
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• tegengaan van leegstand 

• stimuleren van transformatie van panden 

• herinrichten van de openbare ruimte 

• een verbetering van de verkeersstructuur 

• slopen van enkele panden 

• versterken van de groene inrichting 

• verbeteren van gevels  

• circulair slopen/oogsten 
 
Stap voor stap tussen nu en 2030 
Deze transformatie kan niet in één keer worden uitgevoerd, maar verloopt stap voor stap tussen nu en 
2030. De verschillende initiatieven die ontstaan en investeringen die worden gedaan moeten passen in het 
geschetste toekomstbeeld van de Oudestraat in 2030 en hieraan bijdragen. Zo ontstaat geleidelijk een 
toekomstbestendige Oudestraat, met minder leegstand, een aantrekkelijke uitstraling en een groen karakter.  
 
Loket Oudestraat 

Voor de uitwerking en begeleiding van de transformatievisie is een ‘Loket Oudestraat’ in het leven te 

roepen. Het loket heeft één aanspreekpunt. Het loket borgt niet alleen de blijvende betrokkenheid van 

bewoners en ondernemers, maar zal de uitvoering en uitwerking van de transformatievisie ook verder 

begeleiden. Naast de gemeente nemen hierin (vertegenwoordiger(s) van) de Gemeenschapsraad Neede, 

Ondernemersvereniging Neede, vastgoedspecialisten en ProWonen deel. 

10 Beoogde resultaten 
• tegengaan van leegstand (circa 1.500m2 winkeloppervlakte worden weggehaald) 

• winkels uit te slopen panden vertrekken naar andere leegstaande panden in de Oudestraat (win-win) 

• herinrichten van ca. 2850 m2 openbare ruimte (o.a. het inrichten van een groene ontmoetingsplek waar 
panden worden weggehaald) 

• een verbetering van de verkeersstructuur (incl. autoluw gedeelte) 

• slopen van 5-7 (winkel)panden 

• versterken van de groene inrichting (2 groene pleinen, versterken bestaande groenstructuur) 

• verbeteren van gevels (via Gevelfonds, tot een max. bijdrage van 100.000 euro, met een max. van 
10.000 euro per gevel). 

• het stimuleren van transformatie van panden en investeringen door particuliere pandeigenaren (nu al 5-
6 in gang gezet) 

• verwijderen van incourante bedrijfsruimte (winkelm2’s en/of aanbouw die niet meer courant is)  
11 Kunt u de BTW op dit project verrekenen? 

 
O Ja (dan onderstaand bij 12. de kosten excl. BTW weergeven) 
O Nee (dan onderstaand bij 12. de kosten incl. BTW weergeven) 
X Gedeeltelijk 
12 Begrote kosten (excl. BTW)  

 
Let op: bij loonkosten het aantal uren en uurtarief vermelden (zowel intern als extern). 
N.v.t. 
 

 
 

Begrote investeringen:  

Aankoop panden Oudestraat  € 1.800.000,-  
                                             (incl. sloop, de sloop is incl. BTW) 
Herinrichting openbare ruimte €    710.000,- 
Inrichten Gevelfonds  €    100.000,- 
Overig (o.a. inrichting Ten Coateplas en aanpassen 
parkeerplekken)              €    140.000,- 
Onvoorzien                               €    50.000,-  
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Totaal    € 2.800.000,- 
 
Bijlage: Verordening en brochure Gevelfonds 
 
Begrote financiering: 

Bijdrage Regiodeal (11%)                                   €      300.000,- 

Bijdrage provincie, Steengoed benutten (18%)  €     500.000,- 

Collegeprogramma, vitale kernen (71%)   €  2.000.000,- 

 
Totaal                   € 2.800.000,- 
  
Vanuit de Regiodeal vragen wij een bijdrage van  
€ 300.000,-. 
 
Overige investeringen (buiten aanvraag Regiodeal om) 

• Vanuit Steengoed Benutten kan op grond van 

ambtelijk overleg de maximale bijdrage worden 

verwacht van €500.000,-.  

• De door de pandeigenaren in de straat gedane (en 

nog te verrichten) investeringen. Denk bijvoorbeeld 

aan omvormen van een winkel tot woning of 

verplaatsen van bedrijvigheid, verbeteren van gevels). 

•  Ureninzet door de verschillende deelnemers in Loket 

Oudestraat/Taskforce Neede:  

- Gemeenschapsraad Neede - 400 uur per jaar 

- Ondernemersvereniging Neede – 100 uur per jaar 

- Vastgoedspecialisten – 200 uur per jaar 

- ProWonen – 300 uur per jaar 

- Gemeente Berkelland – 500 uur per jaar 

   
 

 

13 Financiering 
a. Bijdrage vanuit de aanvrager: 

- Gemeente Berkelland 

Aankoop panden Oudestraat    € 1.600.000 

Overig (o.a. inrichting Ten Coateplas en 

aanpassen parkeerplekken)     €   140.000,-

Onvoorzien                               €    50.000,-  

Herinrichting openbare ruimte  €  210.000  

 
€  2.000.000,-  

 

 
 

b. Gevraagde cofinanciering vanuit Regiodeal 8RHK: 

Let op: bij definitieve aanvraag per partij een 
cofinancieringsverklaring bijvoegen 
           Bijdrage Regiodeal 

Sloop (5-7 panden)    € 200.000,- 

Gevelfonds                 € 100.000,- 

 
 
 
€     300.000,-   

 

 
 

 Subtotaal € 2.300.000,- 

 
 
 

c. Gevraagde cofinanciering vanuit Steengoed Benutten 

(provincie): 

€    500.000,- 
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- Provincie Steengoed Benutten € 500.000,- 

 
 Totaal € 2.800.000,- 

 
 

14 Communicatie 
Op welke wijze en welke momenten wordt over het project gecommuniceerd? 
(U dient op alle communicatie-uitingen (website, drukwerk, bouwborden etc.) het logo van de provincie 
Gelderland en 8RHK ambassadeurs te vermelden en mede te delen dat de activiteit mede tot stand is 
gekomen dankzij financiering van de provincie Gelderland en 8RHK ambassadeurs). 
 
Wij stellen communicatie voor via de reguliere communicatiemiddelen van gemeente Berkelland (zoals 

gebruikelijk). Bijvoorbeeld persberichten, bouwborden, facebookpagina’s, website, en communicatie 

met de achterbannen via de via de Taskforce. Bij toekenning van de subsidie zullen we de hierboven 

aangegeven richtlijnen voor het gebruik van logo’s en vermelding van 8RHK en provincie Gelderland 

opvolgen.  
 
15 Mogelijke risico’s 
 
De transformatie van de Oudestraat is een meerjarige ontwikkeling, die geleidelijk zal verlopen. Het 
tussentijds monitoren van de doelen en de financiën en het eventueel bijsturen is nodig.  
 
De financiële ramingen zijn gebaseerd op zo een reëel mogelijke inschatting van investeringen en bijdragen. 
Een aantal factoren is echter nog onzeker, waaronder de beschikbaarheid van subsidies en co-financiering 
door derden.  
 

16 Overige aandachtspunten 
De voorgenomen transformatie van de Oudestraat levert een bijdrage aan de meervoudige regionale 

opgave. De transformatie draagt bij aan het tegengaan van leegstand, wonen naar behoefte, 

werkgelegenheid, leefbaarheid, aantrekkelijkheid van de centra, bereikbaarheid, duurzaamheid en 

ruimtelijke kwaliteit. 

17 Is een Europese aanbesteding noodzakelijk?  
(zie bijlage 2) 
 

O Ja 
X Nee 
18 Is er sprake van staatssteun?  

(zie bijlage 3) 
 

O Ja (geef onderstaand aan of er vrijstelling mogelijk is en ga daarna verder met de volgende vraag) 
X Nee (verder met punt 20, ‘gegevens aanvrager’) 
 
Indien ja, geef onderstaand een toelichting op mogelijke vrijstelling (o.b.v. AGVV, LVV) 
Is er vrijstelling mogelijk? Zo ja, o.b.v. welk artikel, etc. 
19 Heeft uw organisatie in de afgelopen 3 belastingjaren minder dan € 200.000,= publieke middelen 

ontvangen? 
 

O Ja, namelijk € … (indien er geen vrijstelling mogelijk is, dan bijlage 4 invullen: De Minimis-verklaring) 
X Nee (verder met volgende vraag) 
 
20. Gegevens aanvrager 
Soort instantie 
O Rechtspersoon, namelijk: 
X Overheidsinstantie, namelijk: gemeente Berkelland 
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O Anders, namelijk: 
 
Naam organisatie Gemeente Berkelland 
Contactpersoon  
Telefoonnummer  
E-mailadres  
Postbus Postbus 200 
Straat en huisnummer  
Postcode en plaats 7270 HA Borculo 
IBAN rekeningnummer  
Tenaamstelling rekening Gemeente Berkelland 
Onder vermelding van Transformatievisie Oudestraat Neede  

 
 

Ondertekening 
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend 
 
Plaats: Borculo Datum: 4 juni 2020 Naam: Verdaasdonk/Julsing 

 
  Functie: projectmanager 

 
  Handtekening: 

 
 
 
 

BIJLAGEN 
1. Algemene voorwaarden en toetsingscriteria projecten Achterhoek Visie 2030 
2. Aanbestedingsschema 
3. Staatssteun en vrijstellingsgronden 
4. Verklaring De-minimis  
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Bijlage 1 
Algemene voorwaarden en toetsingscriteria projecten Achterhoek 
Visie 2030 
 
1. DEFINITIES  
1.1 Regio Achterhoek. Regio Achterhoek is een samenwerkingsverband van zeven gemeenten. De 

bestuursorganen van Regio Achterhoek zijn het dagelijks en algemeen bestuur. In het verlengde van deze 
samenwerking werkt Regio Achterhoek samen met ondernemers, maatschappelijke organisaties en 
andere overheden in de Achterhoek Raad, Achterhoek Board en Achterhoek Thematafels onder de naam 
Achterhoek Ambassadeurs. Achterhoek Ambassadeurs is verantwoordelijk voor het realiseren van de visie 
2030 door het uitvoeren van projecten die passen binnen deze visie.  

1.2 Achterhoek Visie 2030, vastgesteld in april 2019. 
1.3 Regiofonds. Regio Achterhoek beheert de middelen van het Rijk (Regio Deal Achterhoek) en het 

investeringsfonds (Regio Achterhoek). Daarnaast fungeert de Regio als aanvrager en betaal- en 
beheerautoriteit voor additionele middelen van de Provincie Gelderland.  

1.4 Het Overleg Rijk-Regio is het afstemmingsorgaan tussen Rijk en Regio voor de uitvoering van de Regio 
Deal Achterhoek.  

1.5 Regio Deal Achterhoek. De Regio Deal Achterhoek bevat de programmalijnen en kaders waarbinnen 
partijen zich inspannen om de bijdrage van 20 miljoen euro die het Rijk heeft gereserveerd voor Regio 
Deal Achterhoek in te zetten.  

1.6  Beschikking financiële bijdrage. In de beschikking financiële bijdrage is aangegeven welke bijdrage de 
aanvrager ontvangt en de hieraan verbonden voorwaarden/verplichtingen.  

 
2. FORMELE VEREISTEN  
2.1 De subsidieaanvraag wordt ingediend bij Regio Achterhoek. 
2.2  De aanvraag wordt ingediend via het format ‘Aanvraagformulier projecten Achterhoek Visie 2030.  
2.3 De aanvraag wordt vooraf getoetst door de thematafel waaronder het project valt.  
2.4 Een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekende aanvraag die duidelijk maakt welke partij de subsidie 

aanvraagt en op welke wijze het project wordt uitgevoerd, is begroot en wordt gefinancierd.  
2.5 De in het aanvraagformulier genoemde bijlagen zijn bijgevoegd.  
2.6 De getekende cofinancieringsverklaring(en) van de (co)financier(s) van het project waarop de aanvraag 

betrekking heeft zijn beschikbaar, rechtsgeldig ondertekend en bijgevoegd.  
 
3. SUBSIDIABELE KOSTEN 
3.1 De kosten zijn direct verbonden aan de uitvoering van de subsidiabele activiteiten. 
3.2 De hoogte van de kosten is onderbouwd. 
3.3 De kosten zijn redelijk en noodzakelijk (uit te leggen moet zijn waarom niet wordt volstaan met een 

eenvoudiger, goedkoper product of dienst, met een lager ingeschaalde arbeidskracht, een minder dure 
expert of met minder uren). 

3.4 De kosten zijn gemaakt door, of in opdracht van, de aanvrager. 
3.5 Voor de kosten van inhuur derden gelden de volgende maximale tarieven (excl. btw): 

Specialistische kennis   € 125,00 

Adviseur  € 100,00 

Projectleider/programmamanager   €  90,00 
   

 Regio Achterhoek kan op basis van aanvullende motivering afwijken van bovenstaande. 
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3.6 Voor loonkosten kan worden gekozen uit twee rekenmethoden: 

a. Vast uurtarief: dit betreft een vast uurtarief als vergoeding voor de directe loon- en arbeidskosten en 
de indirecte kosten. Het vaste uurtarief bedraagt ten hoogste € 35,=. Bij deze systematiek hoeven de 
kosten niet verantwoord te worden, de uren wel.  

b. Werkelijke loonkosten: dit is een uurtarief voor directe loonkosten (het ‘kale’ tarief) met een 
maximum van € 91,= per uur.  Verhoogd met een opslag van maximaal 20% als vergoeding voor de 
indirecte kosten. Deze werkelijke loonkosten moeten kunnen worden aangetoond en verantwoord.  

3.7 Geen subsidie wordt verstrekt in verband met:  
a. kosten ten behoeve van het opstellen van de aanvraag; 
b. kosten die worden gemaakt voordat de aanvraag is ontvangen; 
c. kosten die uit anderen hoofde worden gesubsidieerd; 
d. verrekenbare of compensabele belastingen, heffingen of lasten; 
e. kosten van rente, bankdiensten, financieringen, gerechtelijke procedures, provinciale leges, boetes en 

sancties; 
f. legeskosten indien de aanvraag wordt gedaan door een bestuursorgaan; 
g. kosten van activiteiten die redelijkerwijs kunnen worden gedekt uit de opbrengsten die met de 

activiteiten verband houden; 
h. kosten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of gangbare minimumkwaliteitseisen; 
i. kosten van reguliere werkzaamheden van de aanvrager; 
j. kosten gemaakt na beëindiging van activiteiten met uitzondering van accountantskosten; 
k. fooien, geschenken, gratificaties en bonussen; 
l. kosten voor representatie, personeelsactiviteiten, overboekingen, annuleringen en 

outplacementtrajecten; 
m. niet noodzakelijke of bovenmatige kosten. 
 

4. VOORWAARDEN COFINANCIERING  
4.1  De cofinanciering mag niet bestaan uit reeds geïnvesteerde en/of toegezegde middelen aan lopende 

projecten.  
4.2 De cofinanciering van het project dient in principe plaats te vinden op basis van de verhouding 50% 

cofinanciering : 50% subsidie. Regio Achterhoek kan hiervan afwijken. 
4.3  De cofinanciering moet direct verband houden met het betreffende project waaraan de bijdrage wordt 

toegekend.  
4.4 De verhouding bijdrage : cofinanciering moet zowel aan de voorkant (door middel van ondertekende 

toezegging) als aan de achterkant (door middel van gerealiseerde kosten) onderbouwd zijn.  
4.5 De cofinanciering mag bestaan uit zowel een ‘in kind’ als een ‘in cash’ bijdrage.  
4.6 De cofinanciering hoeft niet afkomstig te zijn van de projectaanvrager zelf, maar mag ook afkomstig zijn 

van derden.  
4.7  Voor het kapitaliseren van ‘in kind’ inzet gelden de richtlijnen uit artikel 3.6. 
4.8 Regio Achterhoek heeft de bevoegdheid om te bepalen of iets wel of niet redelijkerwijs als cofinanciering 

voor het betreffende project wordt geaccepteerd. 
 
5. TOETSING EN TOEKENNING 
5.1. De financiële bijdrage voor projecten in het kader van de Achterhoek Visie 2030 wordt enkel verstrekt aan 

een rechtspersoon.  
5.2.  De financiële bijdrage is maximaal en inclusief eventuele niet-verrekenbare of niet-compensabele btw. De 

aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het eventueel afdragen, verrekenen, dan wel compenseren van de 
btw.  

5.3.  Er is geen sprake van ongeoorloofde staatssteun.  
5.4  Het project past binnen een van de programmalijnen in de Regio Deal Achterhoek dan wel binnen de 

Achterhoek Visie 2030. 
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5.5  De projecten worden getoetst aan:  

• De mate waarop het project bijdraagt aan de doelstellingen van de Achterhoek Visie 2030;  

• De criteria zoals verbonden aan de Regio Deal 

• De kwaliteit van het projectplan (inhoudelijk en financieel) 

• De uitvoerbaarheid van het project in een vastgelegde periode, dat wil zeggen dat de startdatum en de 
einddatum eenduidig moeten kunnen worden geïnterpreteerd.  

5.6 Regio Achterhoek beoordeelt de aanvraag op volledigheid en correctheid en geeft hierover advies af aan 
de Thematafel. De Thematafel beoordeeld het project inhoudelijk en toetst deze aan de Regio Deal/ Visie 
2030. Op basis van het advies van de Thematafel neemt de Achterhoek Board een besluit betreffende het 
toekennen van een bijdrage.  

5.7 Een positief besluit leidt tot het afgeven van een beschikking aan de aanvrager met daarin opgenomen de 
voorwaarden/verplichtingen (waaronder de verhouding cofinanciering) waaronder de aanvraag wordt 
gehonoreerd.  

5.8 De beschikking wordt ondertekend door of namens het algemeen bestuur van Regio Achterhoek. 
5.9  Het uitgangspunt is dat de indiener zorgdraagt voor eventuele voorfinanciering van het project. Bij 

toekenning wordt een werkvoorschot verstrekt van 20%. Op verzoek kan een aanvullend voorschot 
worden verstrekt (zie artikel 7.2). 

 
6. TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE  
6.1  De projectaanvrager rapporteert eenmaal per jaar (uiterlijk per 1 maart) over de inhoudelijke en 

financiële voortgang van het project.  
6.2  De rapportage wordt ingediend via het daarvoor bestemde format. 
 
7. BETALINGEN  
7.1  De wijze van betaling van de bijdrage wordt vastgelegd in de beschikking. 
7.2  Aanvrager kan jaarlijks een verzoek indienen voor een aanvullend voorschot tot maximaal 80%.  
7.3  Het resterende bedrag (20%) wordt uitbetaald op basis van de inhoudelijke en financiële eindrapportage 

en bij de definitieve vaststelling van het gehele project (zie artikel 8).  
 
8. VASTSTELLING  
8.1 Uiterlijk 3 maanden na afronding van het project (conform einddatum in de projectaanvraag) dient de 

aanvrager een verzoek tot definitieve vaststelling in bij Regio Achterhoek. 
8.2 De aanvrager dient samen met het verzoek tot definitieve vaststelling een inhoudelijk en een financieel 

eindverslag in.  
8.3 Bij de aanvraag tot vaststelling toont de aanvrager aan dat:  

• de activiteiten waarvoor de bijdrage is verleend, zijn verricht;  
• de aan de bijdrage verbonden verplichtingen is voldaan.  

8.4 De aanvrager dient bij het financiële eindverslag een (goedkeurende) controleverklaring van een 
onafhankelijke accountant te overleggen. Een en ander volgens het opgestelde controleprotocol.  

8.5 De definitieve totale bijdrage zal nooit hoger zijn dan het oorspronkelijk toegekende bedrag. Bij lagere 
kosten zal de bijdrage naar rato worden verlaagd.  

 
9 WEIGERINGSGRONDEN 
De bijdrage kan geweigerd worden indien: 
9.1  met de toekenning van de aanvraag in strijd wordt gehandeld met dwingendrechtelijke wettelijke 

bepalingen, zoals bepalingen van het Europese staatssteunrecht;  
9.2  een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen 

worden voor het doel waarvoor de bijdrage is aangevraagd;  
9.3 een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de continuïteit van de activiteiten van de aanvrager 

niet voldoende is gewaarborgd  
9.4 de aanvraag niet voldoet aan deze algemene voorwaarden.  
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TOT SLOT  
Het algemeen bestuur van Regio Achterhoek kan op basis van besluitvorming door de Achterhoek Board en ná 
afstemming met de projectaanvragers waaraan al financiering is toegekend, óf indien een wijziging in de 
Nederlandse Wet, Europese regelgeving, of vanuit de overheid bijv. in het kader van de Regio Deal een 
aanpassing dwingend en met onmiddellijke werking oplegt, de Algemene Voorwaarden wijzigen.  
De Algemene Voorwaarden van Projecten Achterhoek Visie 2030 worden vastgesteld door het algemeen bestuur 
van Regio Achterhoek.  
 
Voor die specifieke gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, zullen Regio Achterhoek en de 
aanvrager te goeder trouw met elkaar in overleg treden en streven naar een voor beide partijen acceptabele 
oplossing.  
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Bijlage 2 
Aanbestedingsschema 
 
 
Het onderstaande schema is bedoeld als ondersteuning en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Er 
kunnen zich altijd uitzonderlijke situaties voordoen waarin dit schema niet voorziet. Voor specifieke informatie 
kunt u terecht op de volgende websites: www.rijksoverheid.nl of www.europadecentraal.nl. 
 

 
 

 
 

 
 

Bent u een aanbestedende 
dienst? 
O De Staat 
O Provincie 
O Gemeente 
O Waterschap 
O Publiekrechtelijke 
instelling (1) 
O Samenwerkingsverband 
tussen bovenstaande 
organisaties 

Bedrag van de aanschaffing 
excl. btw boven: 
O € 5.225.000,= (werken) 
O € 209.000,= (leveringen) (2) 
O € 209.000,= (diensten) 

Hanteert u een eigen 
aanbestedingsbeleid? 

Verplicht tot Europees 

aanbesteden volgens 

Aanbestedingswet 

U kunt uw eigen 

aanbestedingsbeleid volgen 

U dient uit te gaan van de beleidsregels aanbesteding 2013 van de provincie Gelderland 

Bedrag van de aanschaffing excl. 

btw tussen: 
O € 1.500.000 en € 5.225.000 

(werken) 
O boven €  209.000 (leveringen) 
O boven €  209.000 (diensten) 

Bedrag van de aanschaffing excl. 

btw tussen: 
O € 150.000 en 1.500.000 

(werken) 
O €50.000 en 209.000 (leveringen) 

O €50.000 en 209.000 (diensten) 

Bedrag van de aanschaffing 
excl. btw tot: 
O € 150.000 (werken) 
O € 50.000 (leveringen) 

O € 50.000 (diensten) 

Verplichting tot openbaar 
aanbesteden 

Onderhands meervoudig 
aanbesteden 

Onderhands enkelvoudig 
aanbesteden 

Geen van 
bovenstaande, 
maar opdracht 
wordt voor 
meer dan 50% 
door de 
overheid 
gesubsidieerd? 

Bedrag van de 
aanschaffing 
excl. btw 
boven: 
O € 5.225.000,=  
    (werken) 

O € 209.000,= 
    (leveringen)          
O € 209.000,= 

    (diensten) 

Geen 
verplichting tot 
openbaar 
aanbesteden 

Verplichting tot 
Europees 
aanbesteden 
volgens  
Aanbestedings- 
wet 2012 

nee 

nee 

nee 

ja 

ja 

ja 

ja ja 

ja 

ja 

nee 

nee 

nee 

nee 

ja 
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Bijlage 3 
Staatssteun en vrijstellingsgronden 
 

Stappenplan Staatssteun 
Bij het bepalen of sprake is van geoorloofde staatssteun moet het volgende stappenplan worden gevolgd:  
1) Bepaal of er sprake is van staatssteun,  
2) Zo ja, bepaal of de steun ter goedkeuring aan de Europese Commissie moet worden voorgelegd,  
3) Zo ja, bepaal op welke gronden de Europese Commissie de steun zal goedkeuren.  
 
Voor algemene informatie over staatssteun verwijzen we u naar www.europadecentraal.nl. 
 
Bepalen van staatssteun 
Er is sprake van staatssteun indien aan de volgende criteria wordt voldaan: 
• De middelen worden door een overheid verstrekt,  
• De middelen komen ten goede aan bepaalde ondernemingen of organisaties die marktactiviteiten uitvoeren,  
• Het voordeel dat door de overheidsmiddelen is verkregen hebben deze partijen niet langs normale 

commerciële weg kunnen verkrijgen,  
• De mededinging zou kunnen worden vervalst,  
• Er ontstaat een ongunstige beïnvloeding van de Europese handel. 
Als voldaan wordt aan de eerste drie criteria moet de steunmaatregel in principe aan de Europese Commissie 
worden voorgelegd. Pas na goedkeuring kan de steun worden verleend. Er zijn echter uitzonderingen op deze 
aanmeldingsplicht. Dit zijn de vrijstellingen die in de volgende paragraaf worden beschreven. 
 
De Europese Commissie heeft bepaald dat steun van minder dan € 200.000, onder voorwaarden, niet als 
staatssteun wordt aangemerkt (voor landbouwprojecten geldt een lagere grens). Dit wordt ‘de minimis’ 
genoemd. Deze ‘de minimis’ grens geldt per onderneming of marktpartij voor een periode van 3 jaar. Om te 
bepalen of van deze uitzondering gebruik kan worden gemaakt moet zorgvuldig worden nagegaan of in de 
afgelopen 3 jaar niet meer dan € 200.000 aan steun is ontvangen. De ondernemer moet hiervoor een ‘de-
minimis-verklaring’ afleggen. In bijlage 4 wordt hier een nadere toelichting op gegeven.  
 
Vrijstellingen van aanmelding 
De Europese Commissie heeft regels vastgesteld op grond waarvan de steunmaatregelen niet aan de Europese 
Commissie hoeven worden voorgelegd. Dit zijn de zogenoemde vrijstellingsverordeningen. In de zogenoemde 
Groepsvrijstellingsverordening is een aantal categorieën van steun ondergebracht die van aanmelding zijn 
vrijgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om steun voor het midden- en klein bedrijf, onderzoek en innovaties of op 
het gebied van milieu. Om voor de vrijstelling in aanmerking te kunnen komen moet aan alle voorwaarden van de 
vrijstellingsverordeningen zijn voldaan.  
 
Aanmelding bij de Europese Commissie 
Als de steunmaatregel niet onder één van de vrijstellingen valt dan moet de maatregel ter goedkeuring aan de 
Europese Commissie worden voorgelegd. De Europese Commissie heeft regels vastgesteld op grond waarvan een 
maatregel goedgekeurd kan worden. Een voorbeeld hiervan is het Milieusteunkader of het kader voor Onderzoek, 
Ontwikkeling & Innovatie. Die maatregel zal dan aan de voorwaarden van de steunkaders moeten voldoen. 
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Bijlage 4 
Verklaring De-minimis 
 
Deze toelichting dient als hulpmiddel bij het invullen van de hierna volgende de minimis-verklaring. 
 
Staatssteun 
Het begrip staatssteun (overheidssteun) omvat steunmaatregelen van de overheid, die door begunstiging van 
bepaalde ondernemingen of producties de mededinging kunnen vervalsen. Dergelijke steunmaatregelen zijn 
onverenigbaar met de gemeenschappelijke Europese markt. Dit verbod geldt ongeacht de vorm van 
staatsmiddelen en voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt (art. 87, lid 
1 EG-verdrag1). De Europese Commissie is echter bevoegd om staatssteun, na een aanmelding door de overheid, 
toe te staan. 
 
De-minimisverordening 
De Europese Commissie heeft bij verordening2 een drempel vastgesteld waaronder 
steunmaatregelen (zoals subsidieverlening) worden geacht niet aan de criteria van artikel 87, 
eerste lid, van het EG-verdrag te voldoen en derhalve niet hoeven te worden aangemeld. Deze drempel is gesteld 
op een bedrag van € 200.000,-- (€ 100.000,-- voor ondernemingen in de sector wegvervoer). Dit bedrag geldt per 
onderneming over een periode van drie belastingjaren.  
Voor de sectoren van de primaire productie van landbouwproducten, de visserij en de aquacultuur is de drempel 
gesteld op € 3.000,--3. Steun die genoemde bedragen niet overschrijdt wordt aangemerkt als ‘de-minimissteun’. 
 
De de-minimisvrijstelling is van toepassing op steun die aan ondernemingen wordt verleend in alle sectoren. De 
verwerking en afzet van landbouwproducten valt sinds 1 januari 2007 onder de 'gewone' de-minimisvrijstelling nr. 
1998/2006. Van de de-minimisregel zijn echter uitgezonderd: exportsteun en steun waardoor binnenlandse 
producten ten opzichte van ingevoerde producten worden bevoordeeld, steun aan ondernemingen die actief zijn 
in de kolenindustrie en steun verleend aan ondernemingen in moeilijkheden. Ook steun voor de aanschaf van 
vrachtwagens (‘wegvervoermiddelen voor vracht door ondernemingen die vrachtvervoer voor rekening van 
derden uitvoeren’) valt buiten de de-minimisvrijstelling. In deze gevallen dient steun aangemeld te worden bij de 
Europese Commissie. De aanmelding wordt gedaan door de provincie Gelderland. 
 
Bedrag van de-minimissteun 
Door middel van deze verklaring geeft u aan, dat met de huidige subsidieverlening voor uw 
onderneming alsmede het gehele moederconcern waartoe uw onderneming behoort4, de de-minimisdrempel 
niet wordt overschreden. U moet daarom nagaan of gedurende het lopende en de twee voorafgaande 
belastingjaren enige vorm van de-minimissteun door een overheidsinstantie aan uw onderneming is verstrekt.  
 
De de-minimissteun wordt geacht te zijn verleend op het tijdstip waarop uw onderneming een wettelijke 
aanspraak op de steun verwerft. Dit betekent concreet de datum waarop het besluit tot subsidieverlening (of 
verlening van een voordeel) aan uw onderneming is genomen. 
 
  

 
1 Voor de sectoren van de primaire productie van landbouwproducten, de visserij en de aquacultuur is de Verordening (EG) Nr. 

1860/2004 van de Commissie van 6 oktober 2004 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG -verdrag op de-
minimissteun in de landbouwsector en de visserijsector bepalend. Deze verordening is gewijzigd door Verordening (EG) Nr. 1998/2006.  
2 Verordening (EG) Nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-

verdrag op de-minimissteun. 
3 Verordening (EG) Nr. 1860/2004. 
4 Van belang is hier het zogenaamde zelfstandigheidscriterium. Indien een onderneming niet als zelfstandig kan worden aangemerk t, 

dan dient voor de bepaling van de hoeveelheid ontvangen de-minimissteun ook rekening te worden gehouden met de de-minimissteun 
verstrekt aan het moederconcern. In algemene zin wordt als ‘zelfstandig’ beschouwd een onderneming die niet voor 25% of meer van 
het kapitaal of van de stemrechten in handen is van één onderneming of van verscheidene ondernemingen gezamenlijk. 
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Het steunplafond van € 200.000,-- (respectievelijk € 100.000,--/ € 3000,--) wordt als subsidiebedrag uitgedrukt. 
Alle bedragen die dienen te worden gebruikt bij het invullen van de verklaring, zijn brutobedragen vóór aftrek van 
belastingen. Behalve om subsidieverlening kan het daarbij gaan om leningen tegen gunstige voorwaarden, de 
verkoop van grond tegen een lagere prijs dan de marktwaarde, vrijstellingen, verlagingen of kwijtschelding van 
directe of indirecte belastingen etc. Het gaat daarbij niet alleen om steun die u hebt ontvangen van de provincie 
Gelderland, maar ook om steun die u heeft ontvangen van andere overheidsinstanties. Ook Europese subsidies 
dienen te worden meegerekend.  
 
Het is raadzaam om zorgvuldig na te gaan of in uw geval de de-minimisdrempel niet wordt overschreden. Bij het 
bedrag van de onderhavige subsidieverlening dient u eventuele andere in de afgelopen drie jaar ontvangen de-
minimissteun op te tellen. Immers bij overschrijding van de drempel dient de steun aangemeld te worden en kan 
geen beroep meer worden gedaan op de de-minimisregel. Handelen in strijd met de staatssteunregels uit het EG-
verdrag kan in het ergste geval leiden tot terugvordering van de verleende steun! 
 
Samenloop met reguliere staatssteun 
Mogelijk heeft uw onderneming voor dezelfde kosten die in aanmerking komen voor de huidige de-minimissteun 
reeds staatssteun ontvangen, die door de Europese Commissie is goedgekeurd of binnen het toepassingsgebied 
van een groepsvrijstellingsverordening valt. Het totaalbedrag van de-minimissteun en deze staatssteun mag dan 
de maxima niet overschrijden die op basis van het relevante besluit van de Europese Commissie of 
groepsvrijstellingsverordening zijn toegestaan. In het geval bijvoorbeeld voor investeringskosten ten behoeve van 
het milieu een goedkeuringsbeschikking is gegeven om 30% van de subsidiabele kosten te vergoeden, dan mag 
bovenop deze steun voor deze zelfde kosten geen de-minimissteun worden verleend. 
 
Het formulier heeft betrekking op drie situaties: 

- uw onderneming heeft de afgelopen drie jaar in het geheel geen de-minimissteun ontvangen, 
- uw onderneming heeft in de afgelopen drie jaar de-minimissteun ontvangen, maar opgeteld bij het 

bedrag van de huidige subsidieverlening wordt het bedrag van € 200.000,-- niet overschreden 
(respectievelijk € 100.000,--/ € 3000,--) of 

- uw onderneming heeft voor dezelfde kosten die in aanmerking komen voor de huidige subsidie reeds 
andere vormen van staatssteun ontvangen.  

 
Uiteraard vult u alléén de rubriek(en) in die op uw situatie van toepassing is/zijn. 
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Verklaring De-minimis 
 
 
Hierbij verklaart ondergetekende, dat aan de hierna genoemde onderneming alsmede aan het eventuele gehele 
moederconcern waartoe de onderneming behoort 
 

❑ geen de-minimissteun is verleend 
Over de periode van ……………………..(begindatum van het belastingjaar gelegen 2 jaar vóór de datum van 
ondertekening van deze verklaring) tot …………………......  (datum van ondertekening van deze verklaring) is 
niet eerder de-minimissteun verleend. 
 
❑ beperkte de-minimissteun is verleend 
Over de periode van…………………..(begindatum van het belastingjaar gelegen 2 jaar vóór de datum van 
ondertekening van deze verklaring) tot ............  ...............  (datum van ondertekening van deze 
verklaring) is eerder de-minimissteun (in welke vorm of voor welk doel dan ook) verleend tot een totaal 
bedrag van € ..........................................................  
Of deze de-minimissteun al daadwerkelijk is uitbetaald doet niet ter zake. 

 
Een kopie van gegevens waaruit het verlenen van de-minimissteun blijkt wordt bijgaand verstrekt. 

 
❑ reeds andere steun voor dezelfde in aanmerking komende kosten is verleend 
Voor dezelfde in aanmerking komende kosten is reeds staatssteun verleend tot een totaal bedrag van 
€……………………... Deze staatssteun is verleend op grond van een groepsvrijstellingsverordening of een besluit 
van de Europese Commissie op ……………. 
 
Een kopie van gegevens waaruit het verlenen van staatssteun voor dezelfde in aanmerking komende kosten 
blijkt wordt bijgaand verstrekt. 

 
 
Aldus volledig en naar waarheid ingevuld door: 
....................................................................................................................................(bedrijfsnaam) 
………………………………………………………………………………...............................................(inschrijfnr. KvK) 
............................................................................................................(naam functionaris en functie) 
..........................................................................................................................(adres onderneming) 
.................................................................................................................(postcode en plaatsnaam) 
 
 
 
...............................................(datum)........................................................................(handtekening) 
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Beoordelingsformulier Projecten

1. Naam project: Pilot Transformatievisie Oudestraat Neede 2030

2. Betrokken Thematafel(s): Wonen en Vastgoed
3. Doel/effect van het project: De missie van de pilot voor de Oudestraat in Neede is: 

Een realistische toekomstschets voor een aantrekkelijke, 
leefbare en vitale Oudestraat en omgeving, waarbij de 
toenemende leegstand in de Oudestraat wordt tegengegaan 
en de huidige vastgoedeigenaren de mogelijkheid krijgen om 
hun panden opnieuw in te zetten. 
De doelstellingen van de transformatie zijn: 
• tegengaan van leegstand 
• versterken van het centrum 
• verkleinen van het kernwinkelgebied 
• aantrekkelijker maken van de openbare ruimte en gevels 
• een goede bereikbaarheid 
• kleinschaligheid in vorm en gebruik van het vastgoed 
 wonen 

De transformatie van het centrum van Neede/de Oudestraat 
kan een voorbeeld zijn voor de transformatie van andere 
centra en winkelgebieden in Berkelland en de Achterhoek 
(pilot).

4. Toetsingscriteria:
a. Achterhoek Visie 2030

Aan welke 
(sub)doelstelling(en) van de 
Achterhoek Visie 2030 
levert het project een 
substantiële bijdrage?

Is onderdeel van de hoofddoelstelling Leefbare regio, subdoel 
Wonen en Vastgoed. Het project zorgt voor:
1. het transformeren van leegstaand vastgoed door inpassing 
van woningen en/of sloop;
2. het op peil houden van de leefbaarheid door een integrale 
aanpak inclusief voorzieningen, inrichting openbare ruimte, 
verkeersoplossingen, gevelverbeteringen, ontmoeting.
3. er komen nieuwe en bijzondere manieren van wonen, 
gebaseerd op de lokale vraag.
4. circulair omgaan met vastgoed en infrastructuur (sloop/oogst 
en hergebruik).
5. inspelen op mogelijkheden voor klimaatadaptatie 
(vergroenen, ontharden, afwatering).

Hoe worden de resultaten 
getoetst. Koppeling met 
indicatoren in de 
doelenboom.

Cijfer voor leefbaarheid

Bij welke O’s is er draagvlak 
voor het project 
(betreffende organisaties 
noemen)?

De transformatievisie is tot stand gekomen in interactieve 
samenwerking tussen de leden van de Task Force Neede, 
aangevuld met ProWonen en gevoed door de inbreng van 
Needse inwoners en ondernemers uit de Oudestraat. De 



ideeën van de Task Force zijn op verschillende momenten 
gedeeld met en voorgelegd aan de samenleving. 

Waaruit blijkt dat het 
project regionale impact 
heeft?

Leegstand in de centra neemt toe, dit is een probleem voor 
het imago van alle kernen met vergelijkbare omvang in de 
Achterhoek. Door het aanpakken van het laatste gedeelte van 
het centrum van Neede wordt een concrete bijdrage geleverd 
aan het oplossing van het regionale probleem. 
 
In het kader van kennisdeling over leegstand in de Achterhoek 
kan men denken aan: rondleidingen voor andere gemeenten, 
toelichting in regionale overleggroep leegstand, of 1 op 1 
gesprek als dat gewenst is.

b. Regiodeal
Totale score 
beoordelingsmatrix 
Regiodeal (a.d.h.v. 
onderstaande criteria):
- Meervoudige opgave
- Draagvlak drie O’s
- Cofinanciering
- Regionale impact
- Doelmatigheid
- Doeltreffendheid
- Inwonerpanel
- Meekoppelkansen

40 punten (max. is 50 punten)

5. Afgestemd met andere 
betrokken Thematafel(s)
(Indien van toepassing. Zo 
ja, welke):

n.v.t.

6. Advies Thematafel
De thematafel adviseert de Achterhoek Board om in te stemmen met dit voorstel. 

Vastgesteld in Thematafel: Wonen en Vastgoed
Datum: 9 juli 2020
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1. 
Aanvraagformulier projecten 

Naam project: Biogas en waterstof in Bronckhorst 

(als onderdeel biogasnetwerk aanloopfase) 
2. Betrokken Thematafel: 

Circulaire economie en energietransitie 

3. Doel/effect van het 
project: Reductie CO2 emissie 

Biogasproductie en biowaterstofproductie, o.a. in te zetten voor 
vergroening van het aardgasnet. 
Aardgasvrij 
Verduurzaming van woningen en industrie 

4. Bijdrage aan Achterhoek Visie 2030: 
a.  Aan welke (sub)doelstelling(en) 

van de Visie 2030 levert dit 
project een bijdrage (let ook op 
cross-overs)? 

CO2 reductie, Verduurzaming van woningen en de landbouw 

b.  Is er draagvlak bij de drie O's? 
Zo ja, licht toe. Het idee is ontwikkeld door CCS. Het waterstof deel wordt ingebracht 

door Rob Schellekens van H2-bv. De gemeente Bronckhorst zal 
opdrachtgever worden. Op deze wijze zijn de overheid en de 
ondernemingen vertegenwoordigd. Het onderwijs zal aangehaakt 
worden door studenten te gaan inzetten. Dit zal via het Saxion 
gebeuren. CCS heeft met het Saxion een Raak MKB project over 
biogasnetwerken. Dit project en de resultaten hiervan zullen ingezet 
worden hierin. Omdat de looptijd elkaar volledig overlapt zal gekeken 
hoe de synergie bereikt kan worden. 

c.  Heeft het project regionale 
impact? Zo ja, licht toe. Makkelijk en modulair schaalbaar. De regionale impact is groot. 

Hiermee wordt de landbouw energiepositief en wordt er een 
aanvullend verdienmodel voor boeren gecreëerd. Een positief 
neveneffect is dat de stikstof emissie afneemt. Het betreft een 
haalbaarheidsonderzoek (pilot). De resultaten/uitkomsten kunnen 
worden gebruikt voor de hele Achterhoek. Het project zal afsluiten 
met een uitgewerkte business case voor een biogashub. Op basis 
hiervan kan de implementatiefase worden ingegaan. 

5. Opdrachtnemer/ 
aanvrager: 

Gemeente Bronckhorst 

6. Projectleider: Gemeente Bronckhorst 

7. Coalition of the willing: 
(betrokken organisaties en 
personen noemen) 

Gemeente Bronckhorst, CCS B.V. , Rob Schellekens, Waterstromen 
BV, AVIKO, Frieslandcampina, een drietal boeren, nl. M van Steen, 
H Wiltink en A. van Bakel. Tijdens de uitwerking zullen meer 
boeren benadert worden. 

8. Looptijd: (aanvang/einde) 
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1 jaar start is voorzien op 1 juli 2020) 

   

9. 	Korte projectbeschrijving: 
De Nederlandse overheid zet zwaar in om de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs te 
kunnen halen. In het kader van dit streven wil de Nederlandse overheid een substantieel aantal 
wijken aardgasvrij hebben. Bekende aanpakken zijn all-electric of warmtenetten. 

Beide aanpakken zijn in Bronckhorst geenszins optimaal. Het verzwaren van het elektriciteitsnet in 
landelijke gebieden is relatief duur en voor warmtenetten in het landelijk gebied geldt dit nog meer. 
Bovendien leidt een warmtenet in het landelijk gebied tot hogere warmteverliezen, vooral in de 
zomer. 

Het idee is om het (bestaande) gasnet te gebruiken waar mogelijk in de verduurzaming. Het inzetten 
van biogas al dan niet aangevuld met waterstof, biedt daarvoor veel kansen. Het zijn bewezen en 
succesvolle technieken, die zowel in Nederland, als in het buitenland zijn getest en bewezen. Het 
unieke is dat Waterstormen al een biogasleiding heeft die loopt van haar waterzuivering Olburgen 
naar Aviko. Dit zal de basis van de biogashub vormen, die verder vorm gegeven zal worden. Dit zal in 
eerste instantie gebeuren door biogasleidingen naar boeren aan te leggen. In een later stadium kan 
gekeken worden in hoeverre waterstof en biogas aan het bestaande net kan worden bijgevoegd. Nu 
verbiedt regelgeving (Regeling Gaskwaliteit) dat. Aanvullend hierop zal nog kort gekeken worden of 
de industriële restwarmte in het dorp Steenderen kan worden ingezet. De kern van het project is het 
toewerken naar een haalbare businesscase. 

Dit project kan als innovatief worden gezien. Een biogashub met agrariërs is relatief nieuw en er is 
slechts een voorbeeld bekend, nl. de biogashub in Noord-Deurningen. Dus nog echt innovatief. Het 
waterstof deel is grensverleggend. Ons zijn geen voorbeeld bekend waar dit in de praktijk gebeurt. Al 
met al een uitermate innovatief project. 

Bepalen aanbod 
De potentie van biogas uit mest in de gemeente Bronckhorst 326 TJ ofwel 10 miljoen m3 
aardgas. Het totale energiegebruik in Bronckhorst is ongeveer 2500 TJ voor warmte. 
Hiervan is ongeveer 900 TJ voor woningen, terwijl het industriële energieverbruik 1600 TJ 
is. Dit laatste is gelijk aan 50 miljoen m3 aardgas, wat relatief erg hoog is voor een 
plattelandsgemeente. Het is 2,5 keer het gemiddelde in Gelderland. Friesland Campina en 
Aviko in Steenderen zijn hier voor een groot deel verantwoordelijk voor. Daarom zullen wij 
ons ook eerst richten op het gebied rondom Steenderen. Hierbij zullen wij ook kijken 
hoeveel restwarmte er beschikbaar is bij Aviko en Friesland Campina. Het verduurzamen 
van deze fabrieken gebeurt door de inzet van lokaal geproduceerde hernieuwbare gassen 
biogas, mogelijk aangevuld met waterstof in de zomerperiode om de pieken van de 
zonnepanelen op te vangen. 

Bepalen energieprofiel 
In eerste instantie focussen wij ons op het dorp Steenderen en het stadje Bronkhorst. Op 
basis van bedrijfsbezoeken aan Aviko en Friesland Campina, enquêtes, onderbouwde aannames 
en meetdata zal het energieprofiel bepaald worden. Vooral het profiel is heel belangrijk. 
Gedurende alle tijden van de dag en het jaar moet men de levering van warmte kunnen 
waarborgen voor huishoudens. 

Fase 1 

Fase 2 

11  L1 
ambassadeurs 
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Fase 3 

Fase 4 

Fase 5 

Fase 6 

Concept ontwikkeling 
In deze fase wordt het energieconcept uitgewerkt. In hoeverre kan het bestaande 
aardgasnet gebruikt worden voor de transport van biogas? De verwachting is dat er een 
separaat biogasnet aangelegd dient te worden. De backbone ligt er al met 6 km 
biogasleiding van de afvalwaterzuivering Olburgen van Waterstromen naar Aviko. Daar kan 
zo op worden ingevoedt. De vraag is wel, is er ook opslag van het biogas noodzakelijk? 
Voor welke boeren is de productie van biogas haalbaar? Zijn er nog meer bronnen dan mest 
? Wat zijn de mogelijkheden van aanvulling met waterstofgas? Hoe gaan we het waterstof 
opwekken? Belangrijk is dat de stabiele combinatie wordt gekozen om de voeding van de 
elektrolysers zoveel mogelijk te borgen. Ook zal gekeken worden naar de directe winning van 
waterstof uit vergisting. 

Speciaal aandachtspunt, zijn de mogelijkheden die ontstaan door de levering van restwarmte 
aan Steenderen en eventueel Bronkhorst. Hiermee kan hogere temperatuur warmte voor de 
bestaande bebouwing worden geleverd, en reduceert de kosten voor moeilijk te isoleren 
(oudere) gebouwen. Dit zal in samenwerking met Aviko en eventueel de energiecoöperatie 
BOEN uitgewerkt worden. De energiecoöperatie gaf aan dat wat hun betreft de focus op 
Bronkhorst ligt. 

Ontwerp 
Het energieconcept wordt vertaald in een ontwerp. Het ontwerp wordt conceptueel 
uitgewerkt met een kostenschatting, waarvoor het gebouwd kan worden. Alle onderdelen 
worden gebudgetteerd. Daarnaast bieden ook andere routes in dit gebied bijzondere 
kansen. Met name kan de mogelijkheid worden geïnventariseerd van de productie van bio-
waterstof uit natte biomassa vergisting en methanisering uit suikerhoudende afvalstromen. 
De afvalstromen van AVIKO zijn daarvoor bij uitstek geschikt. De rendementen daarvan, 
blijkt uit recente onderzoeken, zijn zeer aansprekend. 

Business case 
Op basis van de investerings- en exploitatiekosten kan een inschatting worden gemaakt van de 
haalbaarheid en de impact op de CO2 reductie. Daar is het tenslotte om te doen. Een 
belangrijke vraag hierbij is de referentie. Wordt uitgegaan van de huidige situatie of van de 
situatie dat men aardgasvrij is. In het geval van aardgasvrij en lage temperatuurverwarming is 
waarschijnlijk een subsidie nodig zijn om isolatieprogramma's door te voeren en de case voor 
de burger betaalbaar te houden. In dat geval is de inzet van biogas, eventueel aangevuld met 
waterstof, een voordeliger alternatief. Hiernaast zal er een separate business case voor de 
biogashub gemaakt worden op basis waarvan volgend jaar de verder uitrol kan plaats vinden. 

Ontsluiten van resultaten en delen van de uitkomsten 
In deze fase worden de resultaten gedeeld en besproken. 

10. Beoogde resultaten: 
Fase 1 Bepalen aanbod 
Fase 2 	Bepalen energieprofiel 
Fase 3 Concept ontwikkeling 
Fase 4 Ontwerp 
Fase 5 Business case 
Fase 6 Ontsluiten van resultaten en delen van de uitkomsten 

11. Kunt u de BTW op dit project verrekenen? 
X Ja (dan onderstaand de kosten excl. btw weergeven) 
0 Nee (dan onderstaand de kosten incl. btw weergeven) 
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0 Gedeeltelijk 

12. Begrote kosten (incl./excl. btw*): *doorhalen wat niet van toepassing Is 
Gedetailleerde begroting als bijlage toevoegen! 
Let op: bij loonkosten het aantal uren en uurtarief noemen. 

a.  Fase 1 € 	15.000,= 
b.  Fase 2 € 	10.000,= 
c.  Fase 3 € 	15.000,= 
d.  Fase 4 €. 15.000,- 
e.  Fase 5 €. 15.000,- 
f.  Fase 6 €. 10.0001= 

Totaal: €80.000 
13. Financiering: 

a.  Bijdrage vanuit de aanvrager: 
- 	Gemeente Bronckhorst in geld € 15.000 
- 	Gemeente Bronckhorst in uren (in-kind) € 35 x 143 uur € 	5.000 

b.  Overige bijdragen/cofinanciering: 

- 	De agrariërs waarvoor de mogelijkheden van de 
biogashub onderzocht worden (in kind) € 35 x 429 uur 

€ 15.000 

(M. van Steen, H. Wiltink en A. van Bakel) € 5.000 
- 	De industriële afnemers (in kind) € 35 x 143 uur 

(Friesland Campina en Waterstromen) 

Let op: bij definitieve aanvraag per part!f een 
cofinancieringsverklaring bijvoegen 

Subtotaal: € 40.000 
c.  Per saldo gevraagde bijdrage € 40.000 

Totaal: €80.000 
14. Communicatie 

Aan het einde van dit project wordt een slotevenement georganiseerd, waar de uitkomsten van het 
project worden gedeeld. Tijdens dit evenement zal een samenvatting worden vertoond van de 
verschillende pilotstappen die zijn uitgevoerd. Deze presentatie zal na het evenement op de website 
van de Gemeente Bronckhorst, CCS, H2BV en Cleantech Center worden toegevoegd, net als een korte 
pragmatische verslaglegging van het proces en de resultaten. 

15. Mogelijke risico's: 

De risico's zijn beperkt. Het grootste risico is dat er niet meer dan de drie agrariërs, die al toegezegd 
hebben, gaan meedoen. Om dit te vermijden is het zaak om een goed haalbare business case te 
hebben, waarbij de agrariërs een extra inkomstenbron krijgen door mee te doen aan dit project. De 
afname is relatief simpel, omdat er al biogas wordt geleverd vanuit de afvalwaterzuivering aan Aviko. 
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16.  Overige aandachtspunten: 

Het is belangrijk om te realiseren dat er een 6 km lange biogasleiding ligt tussen afvalwaterzuivering 
Olburgen van Waterstromen en Aviko. Dit kan als de backbone van het systeem worden gezien. Deze 
biogasleiding zal omgevormd worden tot een biogashub. Een grote boer op 1 kilometer afstand van de 
leiding heeft al veel belangstelling getoond. De overige boeren zullen benaderd worden om hun 
mogelijkheden om in te voeden op deze leiding te onderzoeken. Drie boeren hebben al hun medewerking 
toegezegd aan dit onderzoek. Dit is inclusief de grote boer op 1 km afstand. 

17.  Is een Europese aanbesteding noodzakelijk? (s.v.p. bijlage 1 invullen) 

0 Ja 
X Nee 

18.  Is er sprake van staatssteun? (s.v.p. bijlage 2 invullen) 

0 Ja (verder met volgende vraag) 
X Nee (verder met gegevens aanvrager9 

19.  
i 
Heeft uw organisatie in de afgelopen 3 belastingjaren minder dan € 200.000,= publieke 
middelen ontvangen? 

0 Ja, namelijk € ... (svp bijlage 3 invullen: De Minimis-verklaring) 
0 Nee (verder met volgende vraag) 

20.  Is de steunmaatregel vrijgesteld van aanmelding aan de Europese Commissie? (zie bijlage 
3 voor nadere toelichting) 

0 Ja, op grond van ... 
0 Nee (maatregel ter goedkeuring aan EC voorleggen) 

21. Gegevens aanvrager: 

Soort instantie: 
0 Rechtspersoon, namelijk: Besloten Vennootschap 
X Overheidsinstantie, te weten: Gemeente 
0 Anders, namelijk: 

Naam organisatie: Gemeente Bronckhorst 
Contactpersoon: Erik Mol 
Telefoonnummer: 0575 — 750 250 
Faxnummer: 
E-mailadres: e.mol@bronckhorst.n1 
Postbus: Postbus 200 

7255 ZJ Hengelo (Gld) 
Straat en huisnummer: Elderinkweg 2 
Postcode en plaats: 7255 KA Hengelo (Gld) 
(post)bankrekeningnummer: 
Tenaamstelling rekening: Gemeente Bronckhorst 
Onder vermelding van: Project Biogas en waterstof in Bronckhorst 
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Al 

Ondertekening 
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend 

Plaats: Hengelo Gld. 	 Datum: 20 februari 2020 
	

Naam: E. Mol 

Functie: 
Duurzaamheidscoordinator 

Handtekening: 

BIJLAGEN: 
1. Aanbestedingsschema 
2. Staatssteun en vrijstellingsgronden 
3. Verklaring De-minimis 
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Bedrag van de aanschaffing 
excl. btw boven: 
o —  € 5.225.000,= (werken) 	ja  
o € 209.000,= (leveringen) (2) 
o € 209.000,= (diensten) 

Verplicht tot Europees 
aanbesteden volgens 
Aanbestedingswet 

nee 

U kunt uw eigen 
aanbestedingsbeleid volgen 

Hanteert u een eigen 	 — ja 
aanbestedingsbeleid? 

nee 	 

U dient uit te gaan van de beleidsregels aanbesteding 2013 van de provincie Gelderland 

Bedrag van de aanschaffing excl. 
btw tussen: 

€ 1.500.000 en € 5.225.000 
(werken) 
0 boven € 209.000 (leveringen) 
0 boven E 209.000 (diensten) 

nee 

Verplichting tot openbaar 
aanbesteden 

Bedrag van de aanschaffing excl. 
btw tussen: 
0€ 150.000 en 1.500.000 
(werken) 
0 €50.000 en 209.000 (leveringen) 
0 €50.000 en 209.000 (diensten) 

   

1 —  ja —0 Onderhands meervoudig 
aanbesteden 

   

nee 

Onderhands enkelvoudig 
aanbesteden 

— ja 	01. Bedrag van de aanschaffing 
excl. btw tot: 
o € 150.000 (werken) 
o € 50.000 (leveringen) 
0 € 50.000 (diensten) 

8R
ambassadeurs 

Bijlage 1: Aanbestedingsschema 

Het onderstaande schema is bedoeld als ondersteuning en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
Er kunnen zich altijd uitzonderlijke situaties voordoen waarin dit schema niet voorziet. Voor specifieke 
informatie kunt u terecht op de volgende websites:  www.rilksoverheid.n1 of  www.europadecentraal.nl. 

Bent u een aanbestedende 
dienst? 
0 De Staat 
0 Provincie 
0 Gemeente 
O Waterschap 
0 Publiekrechtelijke 
instelling (1) 
0 Samenwerkingsverband 
tussen bovenstaande 
organisaties 

nee 

— la 

nee 

Geen van 
bovenstaande, 
maar opdracht 
wordt voor 
meer dan 50% 
door de 
overheid 
gesubsidieerd? 

nee 

Geen 
verplichting tot 
openbaar 
aanbesteden  

Bedrag van de 
aanschaffing 
excl. btw 
boven: 

€ 5.225.000,= 
(werken) 
€ 209.000,= 
(leveringen) 
€ 209.000,= 
(diensten) 

ja 

Verplichting tot 
Europees 
aanbesteden 
volgens 
Aanbestedings-
wet 2012 
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Bijlage 2: Staatssteun en vrijstellingsgronden 

Stappenplan Staatssteun 

Bij het bepalen of sprake is van geoorloofde staatssteun moet het volgende stappenplan worden gevolgd: 
1) Bepaal of er sprake is van staatssteun, 
2) Zo ja, bepaal of de steun ter goedkeuring aan de Europese Commissie moet worden voorgelegd, 
3) Zo ja, bepaal op welke gronden de Europese Commissie de steun zal goedkeuren. 

Bepalen van staatssteun: 

Er is sprake van staatssteun indien aan de volgende criteria wordt voldaan: 
• De middelen worden door een overheid verstrekt, 
• De middelen komen ten goede aan bepaalde ondernemingen of organisaties die marktactiviteiten 

uitvoeren, 
• Het voordeel dat door de overheidsmiddelen is verkregen hebben deze partijen niet langs normale 

commerciële weg kunnen verkrijgen, 
• De mededinging zou kunnen worden vervalst, 
• Er ontstaat een ongunstige beïnvloeding van de Europese handel. 
Als voldaan wordt aan de eerste drie criteria moet de steunmaatregel in principe aan de Europese 
Commissie worden voorgelegd. Pas na goedkeuring kan de steun worden verleend. Er zijn echter 
uitzonderingen op deze aanmeldingsplicht. Dit zijn de vrijstellingen die in de volgende paragraaf worden 
beschreven. 

De Europese Commissie heeft bepaald dat steun van minder dan € 200.000, onder voorwaarden, niet als 
staatssteun wordt aangemerkt. Dit wordt 'de minimis' genoemd. Deze 'de minimis' grens geldt per 
onderneming of marktpartij voor een periode van 3 jaar. Om te bepalen of van deze uitzondering gebruik 
kan worden gemaakt moet zorgvuldig worden nagegaan of in de afgelopen 3 jaar niet meer dan € 200.000 
aan steun is ontvangen. De ondernemer moet hiervoor een 'de-minimis-verklaring' afleggen. In bijlage 9 
wordt hier een nadere toelichting op gegeven. 

Vrijstellingen van aanmelding 

De Europese Commissie heeft regels vastgesteld op grond waarvan de steunmaatregelen niet aan de 
Europese Commissie hoeven worden voorgelegd. Dit zijn de zogenoemde vrijstellingsverordeningen. In de 
zogenoemde Groepsvrijstellingsverordening is een aantal categorieën van steun ondergebracht die van 
aanmelding zijn vrijgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om steun voor het midden- en klein bedrijf, 
onderzoek en innovaties of op het gebied van milieu. Om voor de vrijstelling in aanmerking te kunnen 
komen moet aan alle voorwaarden van de vrijstellingsverordeningen zijn voldaan. 

Aanmelding bij de Europese Commissie 

Als de steunmaatregel niet onder één van de vrijstellingen valt dan moet de maatregel ter goedkeuring aan 
de Europese Commissie worden voorgelegd. De Europese Commissie heeft regels vastgesteld op grond 
waarvan een maatregel goedgekeurd kan worden. Een voorbeeld hiervan is het Milieusteunkader of het 
kader voor Onderzoek, Ontwikkeling & Innovatie. Dat maatregel zal dan aan de voorwaarden van de 
steunkaders moeten voldoen. 
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Geen staatssteun nee 

Geen staatssteun nee 
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Onderstaand schema moet alleen worden ingevuld indien de aanvrager voor de activiteiten waarvoor een 
bijdrage vanuit het regiocontract wordt aangevraagd op een commerciële markt opereert. Voor algemene 
informatie over staatssteun verwijzen we u naar www.europadecentraal.ni. 

Wordt steun door de 
overheid verleend of 
met overheidsmiddelen 
bekostigd? 

ja 

Verschaft de steun een 
economisch voordeel 
die niet langs de 
normale commerciële 
weg kan worden 
verkregen? 

Is dit voordeel selectief, 
wat inhoudt dat het ten 
goede komt van 
bepaalde 
ondernemingen? 

Ja, er is sprake van 
staatssteun 
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Bijlage 3: Verklaring De-minimis 

Toelichting  
Deze toelichting dient als hulpmiddel bij het invullen van de hierna volgende de minimis-verklaring. 

Staatssteun 
Het begrip staatssteun (overheidssteun) omvat steunmaatregelen van de overheid, die door begunstiging 
van bepaalde ondernemingen of producties de mededinging kunnen vervalsen. Dergelijke 
steunmaatregelen zijn onverenigbaar met de gemeenschappelijke Europese markt. Dit verbod geldt 
ongeacht de vorm van staatsmiddelen en voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten 
ongunstig beïnvloedt (art. 87, lid 1 EG-verdragl). De Europese Commissie is echter bevoegd om 
staatssteun, na een aanmelding door de overheid, toe te staan. 

De-minimisverordening 
De Europese Commissie heeft bij verordening2  een drempel vastgesteld waaronder 
steunmaatregelen (zoals subsidieverlening) worden geacht niet aan de criteria van artikel 87, 
eerste lid, van het EG-verdrag te voldoen en derhalve niet hoeven te worden aangemeld. Deze drempel is 
gesteld op een bedrag van € 200.000,-- (€ 100.000,-- voor ondernemingen in de sector wegvervoer). Dit 
bedrag geldt per onderneming over een periode van drie belastingjaren. 
Voor de sectoren van de primaire productie van landbouwproducten, de visserij en de aquacultuur is de 
drempel gesteld op € 3.000,-3. Steun die genoemde bedragen niet overschrijdt wordt aangemerkt als 'de- 
minimissteun'. 

De de-minimisvrijstelling is van toepassing op steun die aan ondernemingen wordt verleend in alle 
sectoren. De verwerking en afzet van landbouwproducten valt sinds 1 januari 2007 onder de 'gewone' de-
minimisvrijstelling nr. 1998/2006. Van de de-minimisregel zijn echter uitgezonderd: exportsteun en steun 
waardoor binnenlandse producten ten opzichte van ingevoerde producten worden bevoordeeld, steun aan 
ondernemingen die actief zijn in de kolenindustrie en steun verleend aan ondernemingen in moeilijkheden. 
Ook steun voor de aanschaf van vrachtwagens Cwegvervoermiddelen voor vracht door ondernemingen die 
vrachtvervoer voor rekening van derden uitvoeren') valt buiten de de-minimisvrijstelling. In deze gevallen 
dient steun aangemeld te worden bij de Europese Commissie. De aanmelding wordt gedaan door de 
provincie Gelderland. 

Bedrag van de-minimissteun 
Door middel van deze verklaring geeft u aan, dat met de huidige subsidieverlening voor uw 
onderneming alsmede het gehele moederconcern waartoe uw onderneming behoort4, de de-
minimisdrempel niet wordt overschreden. U moet daarom nagaan of gedurende het lopende en de twee 
voorafgaande belastingjaren enige vorm van de-minimissteun door een overheidsinstantie aan uw 
onderneming is verstrekt. 

1  Voor de sectoren van de primaire productie van landbouwproducten, de visserij en de aquacultuur is de Verordening (EG) Nr. 
1860/2004 van de Commissie van 6 oktober 2004 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op 
de-minimissteun in de landbouwsector en de visserijsector bepalend. Deze verordening is gewijzigd door Verordening (EG) Nr. 
1998/2006. 
2  Verordening (EG) Nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van 
het EG-verdrag op de-minimissteun. 
3  Verordening (EG) Nr. 1860/2004. 
4  Van belang is hier het zogenaamde zelfstandigheidscriterium. Indien een onderneming niet als zelfstandig kan worden 
aangemerkt, dan dient voor de bepaling van de hoeveelheid ontvangen de-minimissteun ook rekening te worden gehouden met 
de de-minimissteun verstrekt aan het moederconcern. In algemene zin wordt als 'zelfstandig' beschouwd een onderneming die 
niet voor 25% of meer van het kapitaal of van de stemrechten in handen is van één onderne ming of van verscheidene 
ondernemingen gezamenlijk. 
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De de-minimissteun wordt geacht te zijn verleend op het tijdstip waarop uw onderneming een wettelijke 
aanspraak op de steun verwerft. Dit betekent concreet de datum waarop het besluit tot subsidieverlening 
(of verlening van een voordeel) aan uw onderneming is genomen. 

Het steunplafond van € 200.000,-- (respectievelijk € 100.000,--/ € 3000,--) wordt als subsidiebedrag 
uitgedrukt. Alle bedragen die dienen te worden gebruikt bij het invullen van de verklaring, zijn 
brutobedragen vóór aftrek van belastingen. Behalve om subsidieverlening kan het daarbij gaan om leningen 
tegen gunstige voorwaarden, de verkoop van grond tegen een lagere prijs dan de marktwaarde, 
vrijstellingen, verlagingen of kwijtschelding van directe of indirecte belastingen etc. Het gaat daarbij niet 
alleen om steun die u hebt ontvangen van de provincie Gelderland, maar ook om steun die u heeft 
ontvangen van andere overheidsinstanties. Ook Europese subsidies dienen te worden meegerekend. 

Het is raadzaam om zorgvuldig na te gaan of in uw geval de de-minimisdrempel niet wordt overschreden. 
Bij het bedrag van de onderhavige subsidieverlening dient u eventuele andere in de afgelopen drie jaar 
ontvangen de-minimissteun op te tellen. Immers bij overschrijding van de drempel dient de steun 
aangemeld te worden en kan geen beroep meer worden gedaan op de de-minimisregel. Handelen in strijd 
met de staatssteunregels uit het EG-verdrag kan in het ergste geval leiden tot terugvordering van de 
verleende steun! 

Samenloop met reguliere staatssteun 
Mogelijk heeft uw onderneming voor dezelfde kosten die in aanmerking komen voor de huidige de-
minimissteun reeds staatssteun ontvangen, die door de Europese Commissie is goedgekeurd of binnen het 
toepassingsgebied van een groepsvrijstellingsverordening valt. Het totaalbedrag van de-minimissteun en 
deze staatssteun mag dan de maxima niet overschrijden die op basis van het relevante besluit van de 
Europese Commissie of groepsvrijstellingsverordening zijn toegestaan. In het geval bijvoorbeeld voor 
investeringskosten ten behoeve van het milieu een goedkeuringsbeschikking is gegeven om 30% van de 
subsidiabele kosten te vergoeden, dan mag bovenop deze steun voor deze zelfde kosten geen de-
minimissteun worden verleend. 

Het formulier heeft betrekking op drie situaties: 
- uw onderneming heeft de afgelopen drie jaar in het geheel geen de-minimissteun ontvangen, 
- uw onderneming heeft in de afgelopen drie jaar de-minimissteun ontvangen, maar opgeteld bij het 

bedrag van de huidige subsidieverlening wordt het bedrag van € 200.000,-- niet overschreden 
(respectievelijk € 100.000,--/ € 3000,--) of 

- uw onderneming heeft voor dezelfde kosten die in aanmerking komen voor de huidige subsidie 
reeds andere vormen van staatssteun ontvangen. 

Uiteraard vult u alléén de rubriek(en) in die op uw situatie van toepassing is/zijn. 
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Verklaring De-minimis 

Hierbij verklaart ondergetekende, dat aan de hierna genoemde onderneming alsmede aan het eventuele 
gehele moederconcern waartoe de onderneming behoort 

o geen de-minimissteun is verleend 
Over de periode van 	  (begindatum van het belastingjaar gelegen 2 jaar lie& de datum 
van ondertekening van deze verklaring) tot     (datum van ondertekening van deze 
verklaring) is niet eerder de-minimissteun verleend. 

LI beperkte de-minimissteun is verleend 
Over de periode van 	 (begindatum van het belastingjaar gelegen 2 jaar vo'o'r de datum 
van ondertekening van deze verklaring) tot     (datum van ondertekening van 
deze verklaring) is eerder de-minimissteun (in welke vorm of voor welk doel dan ook) verleend tot 
een totaal bedrag van € 	  
Of deze de-minimissteun al daadwerkelijk is uitbetaald doet niet ter zake. 

Een kopie van gegevens waaruit het verlenen van de-minimissteun blijkt wordt bijgaand verstrekt. 

o reeds andere steun voor dezelfde in aanmerking komende kosten is verleend 
Voor dezelfde in aanmerking komende kosten is reeds staatssteun verleend tot een totaal bedrag van 
	  Deze staatssteun is verleend op grond van een groepsvrijstellingsverordening of een 

besluit van de Europese Commissie op 	 

Een kopie van gegevens waaruit het verlenen van staatssteun voor dezelfde in aanmerking komende 
kosten blijkt wordt bijgaand verstrekt. 

Aldus volledig en naar waarheid ingevuld door: 

	  (datum) 	 (handtekening) 
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1 Beoordeling project Biogas en Waterstof in Bronckhorst.docx 

Beoordelingsformulier Projecten

1. Naam project: Biogas en Waterstof in Bronckhorst
2. Betrokken Thematafel(s): Circulaire Economie en Energietransitie
3. Doel/effect van het project: Het betreft het opzetten van een businesscase aan 

de hand van een haalbaarheidsonderzoek in 
opdracht van de gemeente Bronckhorst naar de 
mogelijk toepassing van biogas al dan niet 
aangevuld met waterstof in kern Steenderen

4. Toetsingscriteria:
a. Achterhoek Visie 2030

Aan welke (sub)doelstelling(en) van de 
Achterhoek Visie 2030 levert het project 
een substantiële bijdrage?

CO2 reductie, Verduurzaming van woningen en de 
landbouw, aardgasvrij maken van wijken 

Hoe worden de resultaten getoetst. 
Koppeling met indicatoren in de 
doelenboom.

Bijdrage van dit project aan de hoeveelheid 
duurzaam opgewekte energie(biogas) 
Bijdrage aan potentie voor aardgasvrije dorpen

Bij welke O’s is er draagvlak voor het 
project (betreffende organisaties 
noemen)?

Gemeente Bronckhorst
CCS B.V. , Rob Schellekens, netwerkbeheerder 
Liander, AVIKO, Steenderen

Waaruit blijkt dat het project regionale 
impact heeft?

Het betreft een haalbaarheidsonderzoek (pilot). De 
resultaten/uitkomsten kunnen worden gebruikt 
voor de hele Achterhoek.

b. Regiodeal
Totale score beoordelingsmatrix 
Regiodeal (a.d.h.v. onderstaande 
criteria):
- Meervoudige opgave
- Draagvlak drie O’s
- Cofinanciering
- Regionale impact
- Doelmatigheid en doeltreffendheid
- Inwonerpanel en meekoppelkansen

32  punten (max. is 50 punten)

5. Afgestemd met andere betrokken 
Thematafel(s)
(Indien van toepassing. Zo ja, welke):

niet van toepassing

6. Advies Thematafel
De thematafel heeft op 4 juni de aanvraag aangehouden omdat er vanuit de ondernemers 
gesteld werd dat het van belang is dat onder andere Friesland Campina de intentie 
uitspreekt dat ze de biogas werkelijk gaan toepassen bij een positieve business case. Dit 
om te voorkomen dat het onderzoek in de spreekwoordelijke la verdwijnt. Deze 
verklaringen zijn opgesteld en daarmee is de aanvraag op de thematafel van 8 juli alsnog 
met een positief advies doorgezet naar de Achterhoek Board.

Vastgesteld in Thematafel: Circulaire Economie en Energietransitie
Datum: 8 juli 2020





1 Aanvraagformulier project Werken aan toekomstgerichte erven.pdf 





























1 Beoordeling project Werken aan Toekomstbestendige ervern.docx 

Beoordelingsformulier Projecten

1. Naam project: Werken aan toekomstgerichte erven in de Achterhoek

2. Betrokken Thematafel(s): Circulaire economie en Energietransitie en Wonen en vastgoed
3. Doel/effect van het project: Het programma richt zich op het in gesprek komen met de 

bewoners van de erven in het buitengebied, samen met hen de 
aanzet te geven tot het realiseren van een vitaal en een 
toekomstgericht erf. 

4. Toetsingscriteria:
a. Achterhoek Visie 2030

Aan welke 
(sub)doelstelling(en) van de 
Achterhoek Visie 2030 
levert het project een 
substantiële bijdrage?

- Energietransitie
- Transitie naar kringlooplandbouw
- Circulair omgaan met vrijkomend vastgoed
- Leegstaand/leegkomend vastgoed transformeren naar 

andere nieuwe functies in het buitengebied waarbij 
sloop ook  een functie is. 

Hoe worden de resultaten 
getoetst. Koppeling met 
indicatoren in de 
doelenboom.

Aantal keukentafelgesprekken en aantal uitgegeven vouchers. 

Bij welke O’s is er draagvlak 
voor het project 
(betreffende organisaties 
noemen)?

Op 14 oktober 2019 heeft een meedenksessie met 
gemeenten, provincie, vertegenwoordigers van uit LTO, 
Rabobank en lopende projecten (Asbesttrein, stoppende 
boeren, psychosociale hulp, ondermijning) de bouwstenen 
opgeleverd voor de uitwerking van dit Regiodeal-onderdeel.

Waaruit blijkt dat het 
project regionale impact 
heeft?

Het gaat om een regiobreed project bij 4 van de 7 gemeenten. 

b. Regiodeal
Totale score 
beoordelingsmatrix 
Regiodeal (a.d.h.v. 
onderstaande criteria):
- Meervoudige opgave
- Draagvlak drie O’s
- Cofinanciering
- Regionale impact
- Doelmatigheid
- Doeltreffendheid
- Inwonerpanel
- Meekoppelkansen

38 punten (max. is 50 punten)

5. Afgestemd met andere 
betrokken Thematafel(s)
(Indien van toepassing. Zo 
ja, welke):

Wonen en Vastgoed

6. Advies Thematafel: positief (zie toelichting met antwoorden op de vragen)



Vastgesteld in Thematafel: Circulaire Economie en Energietransitie
Datum: 8 juli 2020



1 projecten per september 2020.pdf 

Projecten Regiodeal-Investeringsfonds per september 2020

restant

Project Totale kosten Ondernemers Organisaties Provincie Investeringsfonds Gemeenten overig Regiodeal status AB budget

subsidiedeel regiodeal

1A Slim innoveren

1 Incubator De Steck 1.026.196 392.138 120.960 256.549 256.549 AB 25-9-2019

2 Smart Business Centre + 1.474.350 325.068 412.108 368.587 368.587 AB 18-12-2019

3 Uitbouwen open innovatiesysteem - crossovers 115.000 57.500 57.500 AB 18-12-2019

4 SmartHub development 189.880 148.300 20.790 20.790 AB 18-12-2019

5 MKB-deal 347.500 44.194 50.000 75.000 178.306 0 AB 11-3- 2020

6 SmartHub Industry Incubator (SHII) 625.140 267.570 75.000 90.000 192.570 AB 22-4-2020

7 Naoberkrediet 2.0 233.000 33.000 200.000 AB 31-8-2020

Sub-totaal Slim innoveren 4.011.066 1.210.270 533.068 770.926 332.500 90.000 178.306 895.996

Begroting Regiodeal 1.950.000

1B Slim werken, werven en leren

8 Grensland College 3.831.377 327.780 1.810.440 400.000 108.743 1.184.414 AB 18-12-2019

9 Achterhoek Rookvrij 140.353 90.353 50.000 AB 8-10-2019

9a Achterhoek Rookvrij (vervolg) 64.910 14.910 50.000 AB 8-7-2020

10 Leven Lang Ontwikkelen 799.000 399.500 199.750 199.750 AB 22-4-2020

11 Achterhoeks Fonds voor Talentontwikkeling 3.958.000 682.000 236.000 525.000 350.000 815.000 1.350.000 AB 3-6-2020

12 Toolbox Statushouders 177.500 77.500 10.000 35.000 55.000 AB 8-7-2020

13 Klasse! in de Achterhoek 151.634 76.000 25.000 50.634 AB 8-7-2020

14 Pilot zelfredzaamheids route (Z route) 376.720 84.000 64.360 40.000 188.360 agenda 30 sept

Sub-totaal Slim werken en leren 9.499.494 1.087.280 2.721.203 1.189.110 100.000 558.743 815.000 3.028.158

Begroting Regiodeal 4.405.000 1.376.842

2A Fijnmazige bereikbaarheid

15 Ruraal MAAS Concept (Procesbegeleiding) 125.000 62.500 62.500 AB 6-11-2019

16 Onderzoek 2e fase N18 60.000 10.000 10.000 10.000 30.000 0 AB 18-12-2019

17 Opschaling Netmobiel 2020 249.939 12.496 112.472 30.000 94.971 AB 11-3- 2020

18 Doorontwikkeling ZOOV op maat 273.430 15.000 219.166 1.400 37.864 AB 11-3- 2020

19 Businessplan Achterhoek Deelvervoer Coöperatie 39.163 7.032 2.131 30.000 agenda 30 sept

Sub-totaal Fijnmazige bereikbaarheid 747.532 25.000 19.528 404.138 12.131 61.400 0 225.335

Begroting Regiodeal 1.033.058 807.723

3A Circulaire economie

20 Cirkelregio Achterhoek 736.000 458.500 50.000 77.500 150.000 AB 18-12-2019

21 Circulair en toekomstbestendig ondernemerschap 588.100 371.900 0 54.100 108.000 54.100 AB 17-7-2019

22 Zuiverende kas 1.173.616 181.088 388.418 200.000 38.500 365.610 AB 18-12-2019

23 Vruchtbare kringloop (VKA) 500.000 125.000 0 125.000 250.000 AB 6-11-2019

24 Kunstmestvrije Achterhoek 3.763.420 1.881.710 500.000 0 1.381.710 AB 6-11-2019

25 Innovatiecentrum de Marke 779.000 194.750 0 194.750 389.500 AB 6-11-2019

26 Groene Leerkenniswerkplaats (GLkwp) 1.158.440 150.000 429.824 289.308 0 289.308 AB 6-11-2019

27 Biogas en waterstof in Bronckhorst 80.000 20.000 20.000 40.000 agenda 30 sept

Sub-totaal Circulaire economie 8.778.576 3.382.948 818.242 1.413.158 0 244.000 0 2.920.228

Begroting Regiodeal 3.294.000 373.772

4A Kwal bestaande woningvoorraad

28 Sleutel tot energieneutrale woning 504.640 191.520 49.700 100.000 14.000 149.420 AB 18-12-2019

29 Leefsamen Achterhoek 90.790 33.460 12.000 22.000 23.330 AB 18-12-2019

30 Makelaar als woningregisseur 187.330 86.520 50.000 8.165 42.645 AB 11-3- 2020

31 Zorgeloos Samenwonen in de Kattenberg 982.300 380.000 75.000 115.000 412.300 AB 3-6-2020

32 Leefsamen Achterhoekse woningcorporaties 1.215.794 137.176 674.805 100.953 302.860 AB 8-7-2020

Sub-totaal Bestaande woningvoorraad 2.980.854 448.676 1.116.505 347.953 0 137.165 0 930.555

Begroting Regiodeal 3.576.240 2.645.685

Financiering

1.054.004



restant

Project Totale kosten Ondernemers Organisaties Provincie Investeringsfonds Gemeenten overig Regiodeal status AB budget

subsidiedeel regiodeal

4B Passende nieuwe woningen

33 Woon- en vastgoedmonitor Achterhoek 458.200 55.000 100.000 105.000 198.200 AB 11-3- 2020

34 Pilot betaalbaar tijdelijk wonen in kleine kernen 118.580 14.290 30.000 15.000 59.290 AB 11-3- 2020

Sub-totaal Passende nieuwe woningen 576.780 0 69.290 130.000 0 120.000 0 257.490

Begroting Regiodeal 739.256 481.766

4C Transformeren en slopen vastgoed

35 Leergang toekomstgericht retailmanagement 40.000 18.750 1.250 20.000 AB 29-1-2020

36 Transformatie kantoorruimte Keppelseweg 1.255.000 0 1.200.000 0 0 0 55.000 AB 11-3- 2020

37 Pilot transformatievisie Oudestraat Neede 2.800.000 500.000 2.000.000 300.000 agenda 30 sept

Projecten steengoed benutten 3.020.079 3.020.079

Sub-totaal Transformeren en slopen vastgoed 7.115.079 18.750 1.201.250 3.520.079 0 2.000.000 0 375.000

Begroting Regiodeal 2.278.719 1.903.719

5A Vitaal buitengebied

38 Zonvarken 922.593 461.297 230.648 230.648 AB 22-4-2020

39 Ondermijning in zicht 260.000 87.500 100.000 72.500 AB 3-6-2020

40 Werken aan toekomstgerichte erven 2.152.868 600.000 487.743 445.000 620.125 agenda 30 sept

Sub-totaal Vitaal buitengebied 3.335.461 461.297 0 918.148 0 487.743 545.000 923.273

Begroting Regiodeal 1.484.777 561.504

6A Smart Governance

41 Achterhoek Monitor 230.000 106.000 124.000 AB 22-4-2020

42 Organisatie en uitvoering Regiodeal 182.000 182.000 DB 15-1-2020

43 GROS 520.000 69.000 66.388 62.000 135.000 187.612 AB 8-7-2020

Sub-totaal Smart Governance 932.000 0 0 69.000 172.388 62.000 135.000 493.612

Begroting Regiodeal 510.545 16.933

TOTALEN (excl btw) 37.976.842 6.634.221 6.479.086 8.762.512 617.019 3.761.051 1.673.306 10.049.647 btw bcf:

Start Regiodeal (incl btw BCF) 40.000.000 2.400.000 2.400.000 6.200.000 4.200.000 4.800.000 0 19.271.595 728.405 9.221.948

% bijdrage (co-) financiering werkelijk 100% 17% 17% 23% 2% 10% 4% 26%

% bijdrage (co-) financiering begroot 100% 6% 6% 16% 11% 12% 0% 50%

Financiering



Bijdragen per gemeente begroting Regiodeal: Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Oost Gelre Oude IJsselstreek Winterswijk Totaal

Grensland College 0 0 0 0 0 0 108.743 108.743

Onderzoek 2e fase N18 4.286 4.286 4.286 4.286 4.286 4.286 4.286 30.000

Cirkelregio Achterhoek 11.071 11.071 11.071 11.071 11.071 11.071 11.071 77.500

Circulair en toekomstbesstendig ondernemerschap 0 36.000 0 36.000 36.000 0 0 108.000

Zuiverende kas 0 0 0 38.500 0 0 0 38.500

Sleutel tot energieneutrale woning 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 14.000

Doorontwikkeling ZOOV op maat 1.400 1.400

Makelaar als woningregisseur 4.083 4.082 8.165

Vastgoedmonitor Achterhoek 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 105.000

Pilot betaalbaar tijdelijk wonen in kleine kernen 10.000 5.000 15.000

Achterhoeks Fonds voor Talentontwikkeling 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 350.000 Perspectief op werk via centrumgemeente

SmartHub Industry Incubator (SHII) 90.000 90.000

Zorgeloos Samenwonen in de Kattenberg 115.000 115.000

Opschaling netmobiel 2020 10.000 10.000 10.000 30.000

GROS 20.000 500 500 500 500 20.000 20.000 62.000

Toolbox Statushouders 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 35.000 Doeagenda via centrumgemeente

Klasse 3.571 3.571 3.571 3.571 3.571 3.571 3.571 25.000 Actieplan laaggeletterdheid via centrumgemeente

Pilot zelfredzaamheids route (Z route) 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 40.000

Biogas en waterstof in Bronckhorst 20.000 20.000

Pilot transformatievisie Oudestraat Neede 2.000.000 2.000.000

Werken aan toekomstgerichte erven 135.686 70.685 70.685 210.687 487.743

Totalen 253.929 2.272.198 182.114 178.011 145.429 279.614 449.759 3.761.051

Bijdragen per gemeente aanvullend:

Ondermijning onderdeel keurmerk veilig buitengebied 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 70.000

Begroting Regiodeal 493.419 801.942 661.344 1.051.702 542.647 721.076 527.870 4.800.000
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1 Uitnodiging en agenda Achterhoek Raad 5 oktober 2020.pdf 

 

 
 
 
Uitnodiging en agenda Achterhoek Raad 
Maandag 5 oktober 2020, 19.30 – max. 21.30 uur  
DRU Cultuurfabriek, Hutteweg 24 Ulft (Rabobankzaal) 
 
 

Doetinchem, 14 september 2020 
 

Geachte leden van de Achterhoek Raad, 

 
U wordt van harte uitgenodigd voor de vergadering van de Achterhoek Raad op maandag 5 oktober a.s. om 

19.30 uur in de DRU Cultuurfabriek in Ulft. Onderstaand treft u de agenda aan. De bijbehorende stukken 
sturen wij naar uw griffie en zij zullen zorgdragen voor plaatsing op uw lokale raadsinformatiesysteem.  

Vanwege de Covid-19 maatregelen is de agenda beperkt gehouden waardoor de duur van de vergadering 

1,5 uur tot maximaal 2 uur zal zijn. U wordt vriendelijk gevraagd zich voor deze vergadering aan te melden 
(s.v.p. met vermelding van naam, mailadres en telefoonnummer) of u af te melden voor 25 september a.s. 

 

Agenda 
 

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen  
 

2. Benoeming lid Achterhoek Board (bijlage 2.1)  
(Ter besluitvorming)  

 

3. Voorstel ‘Onderzoek en doorontwikkeling 2de fase N18’ (bijlage 3.1) 
(Ter bespreking en besluitvorming) 

 

4. Voorstel ‘Plan van aanpak evaluatie regionale samenwerking’ (bijlage 4.1, 4.2) 

(Ter bespreking en besluitvorming) 
 

5. Concept beknopt verslag d.d. 09/12/2019 inclusief lijst actuele moties 
(bijlage 5.1, 5.1A, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5.).  

Toelichting door de Achterhoek Board op Motie “Achterhoek Alumni” (mondeling), Motie “Onderzoek 

snelle fietsverbindingen” (schriftelijk), Motie “Behoud 2 volwaardige Ziekenhuizen” (mondeling)  
(Ter bespreking en besluitvorming)  

 
6. Afsluiting 

 

 
De vergadering van de Achterhoek Raad is vanaf 19.30 uur online te volgen via www.8rhk.nl.  

Vanwege de Covid-19 maatregelen zal er geen publiek of pers aanwezig zijn bij deze vergadering. 
 

Mocht u vragen hebben, neem dan s.v.p. contact op met griffier Birkitta Kortes via 06 – 49 32 4000. 
 

Ik verheug me erop u weer persoonlijk te mogen ontmoeten en zie uit naar een interessante vergadering  

op 5 oktober a.s. in de DRU. 
 

 
Met vriendelijke groet, 

 

Mark Boumans 
Voorzitter Achterhoek Raad 
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Achterhoek Raad 
 
Raadsvoorstel ‘Plan van aanpak evaluatie regionale 
samenwerking’ 
 

Datum  : 5 oktober 2020 

Agendapunt  : 4 (bijlage 4.1) 

Onderwerp  : Plan van aanpak evaluatie regionale samenwerking 

 

 

Toelichting 

Bij de besluitvorming in 2018 over de nieuwe samenwerking is afgesproken de samenwerking na twee 

jaar te evalueren. Op 30 maart jl. had de Achterhoek Board graag de uitgangspunten met u willen 

bespreken. Omdat de Achterhoek Raad op 30 maart vanwege Covid-19 niet heeft vergaderd, heeft de 

Board aan Roeland Stolk van Berenschot gevraagd om deze uitgangspunten alvast verder uit te 

werken tot een concrete aanpak voor de evaluatie van de regionale samenwerking.  

Op 1 september jl. heeft de Board ingestemd met deze aanpak. 

 
Concept besluit 

De Achterhoek Raad besluit: 
 in te stemmen met het doel, de vraagstelling, de uitgangspunten en de aanpak van de 

evaluatie. 

 
Op basis van dit besluit wordt de evaluatie-aanpak dan nader ingevuld. Onderdeel hiervan is -conform 

beschreven in de aanpak- het vormen van een begeleidingscommissie én het organiseren van een 

twee uur-durend gesprek met de Achterhoek Raad over de concrete invulling van de kaders. 
 

 
Voorzitter en griffier Achterhoek Raad, 

 

de griffier,                                       de voorzitter, 

 

mevrouw B. Kortes                              de heer M. Boumans 
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Openbaar 1 

 

Aan: Achterhoek Raad Datum: 1 september 2020 

Cc:  Van: De Achterhoek Board 

    

Onderwerp: Aanpak evaluatie 

 

 

 

 

 

1.1 Aanleiding en doel document 

In de Achterhoek is de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in de samenwerking. De samenwerking 

richt zich op de ruimtelijk-economische agenda. Leidend is het draaiende houden en versterken van de 

economie. Hiervoor werken we aan een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, aan goed en juist 

opgeleid personeel en een mooie en prettige woonomgeving. Een goede (digitale) bereikbaarheid is 

essentieel voor onze bedrijven en voor onze inwoners. Bovengenoemde opgaven kunnen we alleen 

realiseren door samen te werken en de opgaven op het gebied van wonen en leefbaarheid, 

bereikbaarheid, vestigingsklimaat, infrastructuur en werk in samenhang te bekijken.   

Hiervoor is in 2018 de samenwerking binnen de Achterhoek doorontwikkeld waarin bestuurders van 

overheden, bedrijfsleven en organisaties samen -vanuit de eigen rol- kunnen sturen op de 

ontwikkeling van de regio. Voor deze samenwerking is de Achterhoek Board opgericht waarin de 

bestuurders zich verenigen. Naast de Board zijn 6 inhoudelijke Thematafels ingericht waar de 

besluitvorming voorbereid wordt vanuit alle betrokken gemeenten, het bedrijfsleven, organisaties en 

andere overheden. Dit wordt ondersteund door een organisatie die voor de gehele regio werkt onder 

de naam 8RHK ambassadeurs. Via de Achterhoek Raad -en indien nodig via de afzonderlijke raden- 

vindt democratische controle, volksvertegenwoordiging en kaderstelling op dit proces plaats. De 

samenwerking is bestuurlijk-juridisch gegoten in de vorm van een openbaar lichaam. De 

burgemeesters vormen het algemeen bestuur hiervan.  

Naast de inhoudelijk opgave wordt met de gekozen vorm van Achterhoek Raad, Achterhoek Board en 

Achterhoek Thematafels beoogd drie doelen te bereiken: 

 Het beter betrekken van raadsleden bij de regionale samenwerking 

 Meer slagkracht in de bestuurlijke besluitvorming 

 Meer uitvoeringskracht 

 

Zoals afgesproken bij de besluitvorming –door de 7 gemeenteraden-  over de nieuwe samenwerking 

in 2018 wordt deze samenwerking na twee jaar geëvalueerd. In dit document werken we uit hoe deze 

evaluatie zal geschieden.  

Doel document 

Het doel van dit document is om de kaders en de aanpak van de evaluatie uiteen te zetten, zodat dit 

vastgesteld kan worden als de basis voor de evaluatie. Daarbij is voorzien in een moment met 

raadsleden om de aanpak nader in te kleuren.  

Aanpak evaluatie  



  

   

Openbaar 2 

 

1.1.1 Leeswijzer 

Aan de orde komt: 

 Het doel van de evaluatie 

 De vraagstelling van de evaluatie 

 De uitgangspunten voor de aanpak van de evaluatie 

 De aanpak van de evaluatie 

 De beoogde evaluatoren 

 Gevraagd besluit aan de Achterhoek Raad 

 

1.2 Genomen stappen om tot dit document te komen 

 De Achterhoek Board heeft, afgestemd met het algemeen bestuur, de evaluatiepunten en 

onderzoeksopdracht beschreven in de memo die 30 maart geagendeerd stond voor de 

Achterhoek Raad. Hierbij was bewust gekozen om dit op hoofdlijnen te formuleren, zodat er 

voldoende ruimte is voor invulling vanuit de partners. 

 Nu de Achterhoek Raad niet doorgegaan is op 30 maart, heeft de Board  aan Roeland Stolk van 

Berenschot gevraagd om deze uitgangspunten alvast verder uit te werken tot een concrete aanpak 

voor de evaluatie. Hij moest dit zodanig uitwerken dat de Achterhoek Raad in oktober zowel over 

de evaluatiepunten als over de aanpak haar input kan meegeven. 

 Dit document geeft onderstaand de aanpak van Berenschot weer, deze is op 1 september door de 

Board onderschreven en vastgesteld.  

1.3 Doel van evaluatie 

Doel van de evaluatie 

Het doel van de evaluatie is om scherp in beeld te brengen in welke mate de samenwerking bijdraagt 

aan de realisatie van waarde voor de achterhoek. Daarbij kijken we zowel naar bedoelde effecten als 

naar onbedoelde effecten van de samenwerking.  



  

   

Openbaar 3 

 

1.3.1 Het begrip waarde 

Het begrip publieke waarde is gemunt door 

Harvard-hoogleraar Mark Moore. In de kern is zijn 

concept simpel. Moore redeneert dat de outcome 

van een samenwerking moet voldoen aan de 

volgende hoekpunten van een samenwerking. Hij 

beargumenteerd dat een uitkomst:  

 Valuable moet zijn (publieke waarde): welke 

uitkomsten wil je voor de samenleving 

bereiken? 

 Doable moet zijn (capaciteit): heb je voldoende 

operationele capaciteit om de gewenste 

publieke waarde te kunnen realiseren? 

 Authorizable moet zijn (legitimiteit): is de 

gewenste publieke waarde en de benodigde 

capaciteit gelegitimeerd door democratische 

organen? Is er draagvlak bij stakeholders die het 

effect gaan ondervinden? Is het overheidshandelen rechtmatig? 

Met dit inzicht ontstaat voor een samenwerking strategische driehoek voor het handelen. Alle drie de 

hoekpunten moeten bediend worden.  

 

1.4 Vraagstelling van de evaluatie 

Vanuit de hoofdvraag en de nadruk op waarde, moeten in de evaluatie de volgende vragen 

beantwoord worden: 

 Draagt de samenwerking bij aan het behalen van onze doelstellingen op het gebied van 

economie, wonen en leefbaarheid?  Inhoudelijke evaluatie punten 

- Helpt de nieuwe governance om onze doelen –in gezamenlijkheid en gedragen- beter te 

formuleren en te bereiken? 

- Inzicht in de concrete resultaten die bereikt zijn. 

- Voldoen de thema’s die wel/niet belegd zijn in de samenwerking? 

- Zijn we voldoende wendbaar om nieuwe opgaven als klimaat, stikstof en droogte op te 

pakken? 

- Is de focus van de thematafels goed?   

 Draagt de gekozen vorm bij aan een echte samenwerking tussen de 3O’s en met partijen buiten de 

Achterhoek? Cultuuraspecten 

- Is de samenwerkingscultuur binnen de Achterhoek verbeterd? 

- Hoe ervaren Provincie, andere regio’s, het Rijk en hogescholen onze samenwerking? 

- Hoe ervaren ondernemers en maatschappelijke organisaties hun positie? 

- Heeft de samenwerking het regionaal denken bevorderd?  

 Is de werkwijze praktisch en goed ingeregeld? Praktische en procesmatige evaluatiepunten  

- Bevalt de werkwijze van de Achterhoek Raad? 

- Bevalt de werkwijze van de Achterhoek Board en de taakverdeling met het algemeen bestuur 



  

   

Openbaar 4 

 

- Bevalt de werkwijze van de Thematafels?  

1.5 Uitgangspunten voor de evaluatie 

We formuleren de volgende uitgangspunten voor de evaluatie: 

1. Voor evaluatie is het eigenlijk nog wat vroeg, omdat de samenwerking zich nog aan het zetten is. 

2. De evaluatie moet toekomstgericht zijn: wat kan er vanuit de huidige doelen en organisatie beter 

en hoe zou je dat kunnen realiseren? 

3. De evaluatie moet gericht zijn op de bedoeling van de samenwerking. Is het aannemelijk dat we 

(gaan) realiseren wat we beogen en welke factoren dragen daar wel/niet toe bij? De evaluatie zou 

zich op die mechanismen moeten richten, omdat daarop versterkt kan worden in de toekomst. 

4. Het is belangrijk dat de (wijze van de) evaluatie draagvlak geniet bij stakeholders zoals de raden, 

de bestuurders en de bestuurders van de betrokken partijen in de samenwerking. 

 

1.6 Aanpak 

We stellen voor om in de volgende vier fases deze vragen te beantwoorden: 

 

 

1.6.1 Stap 1: Voortvarende start 

Een voortvarende start met duidelijke afspraken over het te doorlopen proces is van groot belang. 

Hieronder lichten wij toe hoe de voortvarende start invulling krijgt.   

Bespreken van de aanpak in de Achterhoek Raad van 5 oktober. We bespreken op 5 oktober de 

aanpak in de Achterhoek Raad en zij stellen deze als basis voor de evaluatie vast. In november vullen 

we dit met de leden van de Achterhoek Raad nader in door uitgebreid te spreken over 

onderzoeksdoelen en -activiteiten. (zie startbijeenkomst verderop in dit document). Dit zorgt ervoor 

dat de leden van de Achterhoek Raad maximaal in positie zijn. 

• (Digitaal) 

startoverleg

•Opstellen 

analysekader

•Startbijeenkomst 

Achterhoek Raad 

1. Voortvarende 

start

•Ophalen van 

feiten

•Ophalen van 

beelden

2. Overzicht

•Opstellen 80%-

versie analyse

•Bespreking 80% 

versie met 

opdrachtgever 

•Opstellen 100%-

versie analyse

3. Inzicht

•Opstellen 

rapportage en 

aanbevelingen. 

•Presentatie 

bevindingen 

aan Achterhoek 

Raad

4. Uitzicht
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(Digitaal) startoverleg. We starten door met een begeleidingscommissie (zie onder 1.7) de aanpak 

scherp te stellen. Doel is om concrete afspraken te maken over het proces en de inhoud van de 

opdracht. Het is van belang de volgende “praktische” zaken dan al gereed te hebben en met elkaar 

door te spreken: 

 Een lijst met contactgegevens van: 

- Griffier van de Achterhoek Raad  

- Vertegenwoordiging ondernemers vanuit VNO-NCW, Bouwend Nederland en SIKA 

- Vertegenwoordiging maatschappelijke organisaties vanuit onderwijs (zorg en 

woningcorporaties 

- Leden van het algemeen bestuur  

- Wethouders van de individuele gemeenten 

- Vertegenwoordiger(s) van de provincie Gelderland 

- Vertegenwoordigers van samenwerkende Regio’s en Boards 

- Ministeries van BZK en LNV; 2 leden van de stuurgroep Regiodeal 

- Secretaris directeur 8RHK Ambassadeurs 

 Een lijst met documentatie, zoals: 

- De Achterhoek Werkt Door 2.0 

- Achterhoek Visie 2030 

- Overzicht van gestarte projecten en de bijdrage hiervan aan de doelen in de visie 2030 

(doelenmatrix) 

- Voortgangsrapportages Regio Deal en Burap 

- Overige monitoringsinformatie  

- Begrotingen regio Achterhoek 

- Jaarrekeningen regio Achterhoek  

- Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek 

 Specifiek aandacht geven aan de aanzet van het ‘analysekader’. 

Opstellen analysekader. Het analysekader ordent en categoriseert ons kijken op hoe de regio zijn 

doelen kan bereiken en de context waarbinnen deze doelen worden gerealiseerd. Hieronder doen wij 

een eerste aanzet voor het analysekader. 

Eerste aanzet analysekader 
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NB: met Regio Achterhoek bedoelen we de 8RHK ambassadeurs.  

Startbijeenkomst Achterhoek Raad. De onderzoeksresultaten landen uiteindelijk bij de Achterhoek 

Raad. Wij willen de Achterhoek Raad (die we dan ook zien als vertegenwoordigers van de afzonderlijke 

raden) daarom vanaf het begin meenemen in het onderzoeksproces en het analysekader ook aan hun 

voorleggen. Wij zien een (video)conferentie van twee uur met de onderstaande agenda voor ons.  

Concept agenda startbijeenkomst  

Opening en welkom (5 minuten) 

1. Kennismaking en behoeften/vragen van leden Achterhoek Raad – een korte ronde (30 minuten) 

2. Toelichting van het onderzoeksproces en analysekader – Berenschot (20 minuten) 

Pauze (10 minuten) 

3. Ruimte voor het leveren van suggesties om het analysekader aan te scherpen (15 minuten) 

4. Eerste beelden ophalen: lukt het voldoende om de doelen te bereiken? (30 minuten) 

5. Werkafspraken maken (10 minuten) 

Afronding en afsluiting (5 minuten) 

1.6.2 Stap 2: Overzicht 

Stap 2 staat in het teken van het ophalen van feiten en beelden. Hieronder lichten wij toe hoe dit een 

concrete invulling krijgt.    

Ophalen van feiten. Deze activiteit voeren wij uit door middel van een documentstudie. De 

documentstudie bestaat in ieder geval uit het bestuderen van de documenten die we in stap 1 hebben 

genoemd. Doel is om een eerste beeld ten aanzien van de inhoudelijke evaluatiepunten schetsen. 

Dit betekent concreet dat we het vertrekdocument; “De Achterhoek Werkt Door 2.0, maar ook de 

Achterhoek Visie 2030 met behulp voortgangs- en tussenrapportages, de doelenmatirx  en overige 

monitoringsinformatie evalueren. Ook de governance brengen we in kaart. Of de nieuwe governance 

helpt om de doelen te bereiken hangt natuurlijk af van het oordeel van direct betrokkenen, maar 
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vanuit onze ruime ervaring met regionale samenwerking kunnen we, na bestudering van bijvoorbeeld 

de samenwerkingsregeling, wel een eerste beeld schetsen. 

Ophalen van beelden. De nadruk binnen deze opdracht ligt op het voeren van gesprekken. De 

meeste vragen die u heeft hebben ook een subjectief karakter. Doel van de gesprekken is om de feiten 

over de inhoudelijke evaluatiepunten van nadere inkleuring te voorzien en een beeld te krijgen van de 

cultuuraspecten en de procesmatige evaluatiepunten. U vraagt ons gesprekken te voeren met in 

ieder geval: 

 Minimaal 7 raadsleden waarvan 4 zitting hebben in de Achterhoek Raad en 3 geen zitting hebben 

in Achterhoek Raad (minimaal 1 per gemeente) 

 Vanuit ondernemers vertegenwoordiging vanuit VNO-NCW, bouwend Nederland en SIKA 

 Vanuit maatschappelijke organisaties vertegenwoordigers vanuit onderwijs (ook HBO), zorg en 

woningcorporaties 

 Leden van het algemeen bestuur (minimaal 2 waarvan 1 uit DB) 

 Wethouders (minimaal 1 per gemeente) 

 Vertegenwoordiger(s) van de provincie Gelderland 

 Vertegenwoordigers van samenwerkende Regio’s en Boards 

 Ministeries van BZK en LNV; 2 leden van de stuurgroep Regiodeal 

 Secretaris directeur Achterhoek Ambassadeurs 

1.6.3 Stap 3: Inzicht 

Deze stap bestaat uit een analyse van de feiten en beelden. Nadat we de feiten en beelden hebben 

opgehaald hebben we een grote berg aan data ter beschikking die we moeten analyseren. Deze data 

analyseren we langs de lijnen uit het analysekader. Hieronder lichten wij toe hoe deze stap concrete 

invulling krijgt.    

Opstellen van een 80%-versie van de analyse. De feiten en beelden leggen we gestructureerd langs 

het analysekader. Bedoeling is om tot een beantwoording van de drie hoofdvragen en bijbehorende 

subvragen te komen. 

Bespreking van de 80%-versie met de opdrachtgever. Voordat we een 100%-versie voorleggen 

willen we eerst met u de 80%-versie bespreken. Op basis van uw feedback werken we daarna de 

100%-versie uit.  

Opstellen van de 100%-versie van de analyse. Na feedback van u stellen we de 100%-versie van de 

analyse uit. Deze analyse bevat een weergave van feiten en beelden. Vanwege het subjectieve karakter 

van uw vragen zal overigens de nadruk op het laatste liggen.  

1.6.4 Stap 4: Uitzicht 

Opstellen van de rapportage en aanbevelingen. De 100%-versie van de analyse maakt onderdeel uit 

van de uiteindelijke rapportage. Belangrijk aspect van de rapportage is bovendien dat we 

aanbevelingen doen over mogelijke verbeteringen ten aanzien van de drie evaluatiepunten.  

Presentatie van de bevindingen aan de Achterhoek Raad. De uiteindelijke rapportage zal 

gepresenteerd worden aan de Achterhoek Raad. Waarbij ruimte is voor vragen en discussie. Dit zal 

naar verwachting in de eerste Achterhoek Raad van 2021 zijn. 
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1.7 Begeleidingscommissie  

De evaluatie wordt begeleidt door een commissie die bestaat uit: 

 Twee raadsleden uit de Achterhoek Raad 

 Drie bestuurders (vanuit elke O één) 

 De directeur van de 8RHK ambassadeurs  

De taak van de begeleidingscommissie is om bij te sturen op het proces van de evaluatie en om 

stukken te lezen. 

 

1.8 Evaluatoren 

De evaluatie wordt onafhankelijk uitgevoerd door: 

 Prof. Caspar van den Berg. Caspar van den Berg is bestuurskundige en bekleedt de leerstoel local 

en global governance op de RUG. Hij onderzoekt regionalisering. Dat doet hij onder andere door 

voor BZK 10 regio’s te evalueren en de werking van regio’s te onderzoeken. Caspar is lid van de 

Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob); Decaan Leergang Metropool, Nederlandse School voor het 

Openbaar Bestuur en verzorgt de redactie van meerdere tijdschriften. 

 Drs. Roeland Stolk. Roeland Stolk is managing director openbaar bestuur bij Berenschot. Hij is 

eindverantwoordelijk voor alle adviseurs die werken in en aan het openbaar bestuur. Roeland is 

gespecialiseerd in de werking van samenwerkingsverbanden. Hij is de auteur van grip op regionale 

samenwerking en was projectleider van het BZK onderzoek naar veranderingen in de WGR. 

Roeland is van huis uit bestuurskundige en politicoloog en heeft gedurende drie jaar economie en 

overheidsfinanciën gedoceerd aan de Universiteit van Tilburg.  

 

1.9 Beoogd besluit 

Wij vragen u om op 5 oktober 

 In te stemmen met het doel, vraagstelling, uitgangspunten en aanpak van de evaluatie 

Op basis van dit besluit wordt de evaluatie-aanpak dan nader ingevuld. Onderdeel hiervan is -conform 

beschreven aanpak- het vormen van de begeleidingscommissie én een twee uur durend gesprek met 

de Achterhoek Raad over concrete invulling van deze kaders. 

 

 

 



9 Verslagen van de vergaderingen van 8 juli en 31 augustus 2020

1 Verslag Agenda_Algemeen_Bestuur_8_juli_2020.docx 

Verslag Algemeen Bestuur
Datum 08-07-2020
Tijd 10:30 - 12:30
Locatie MS Teams, zie agendaverzoek
Voorzitter Mark Boumans
Omschrijving Het AB vergadert digitaal.

Belangstellenden die via de publieke tribune aanwezig willen zijn kunnen zich 
melden bij W. Stortelder w.stortelder@8rhk.nl
06 38066515

1 Opening, mededelingen en delen actualiteiten.
Naar aanleiding van de nieuwe EUREGIO strategie wordt afgesproken om de directie 
van de Euregio uit te nodigen voor het AB. Actie W. Stortelder Overigens is de 
strategie vrij hoog over en is de lijn die we in ingezet hebben richting Interreg meer 
praktisch. 

S. Veneman meldt terug dat de vier sessies met de leden van de Achterhoek Raad 
goede en prettige gesprekken waren. Ook de raadsleden waren positief en gaven aan 
dit vaker te doen. Bijvoorbeeld voorafgaand aan de Achterhoek Raad. De Board is ook 
positief. Deelname was helaas beperkt (6-8 raadsleden per sessie).

S. Veneman meldt dat staatsecretaris Knops op 30 september de Achterhoek bezoekt. 
Dit omdat de bezoek op 1 april niet door kon gaan. Programma en tijden worden 
voorbereid.

S. Veneman meldt dat er 3 Achterhoekse kandidaten zijn voor het bestuur van VNG 
Gelderland (uit Oude IJsselstreek, Winterswijk en Oost Gelre). Er blijkt nu toch een 
formele procedure gestart te zijn. J. van Oostrum meldt dat ook Berkelland een 
kandidaat heeft.
De vraag is of het nodig is om vanuit de Achterhoek één kandidaat aan te bevelen. De 
kans dat gekozen wordt voor iemand uit de Achterhoek lijkt groot, omdat dit de 
voorkeur heeft van het huidige bestuur.
Afgesproken wordt dat M. Boumans contact opneemt met de voorzitter van VNG 
Gelderland. Actie M. Boumans

Het AB geeft mee dat het goed is om te kijken welke vacatures er aan komen en een 
procedure af te spreken om in de toekomst te kunnen trechteren. Daarbij is het 
handig om een overzicht te hebben van waar we al vertegenwoordigd zijn of waren.
S. Veneman geeft aan dat al afspraken zijn gemaakt over de VNG commissies (noot 
secr. AB 22 april 2020), maar dat ze nog een notitie zal op stellen om dit verder te 
structureren. Actie S. Veneman/ W. Stortelder

M. Boumans wil na de zomer graag met het AB informeel over de samenwerking van 
gedachten wisselen. Ook over de relatie met de gemeenten buiten de huidige 
samenwerking van 8RHK. Hiervoor wat meer tijd in ruimen in het AB en voorbereiden 
met notitie. Actie S. Veneman/ W. Stortelder

2 Overbruggings-en herstelfase Covid-19 provincie
M. Veneman meldt dat ze in het DNA begrepen heeft er een verkennende 
bijeenkomst in het najaar wordt gepland. Dit pas in de tijd, want de provincie heeft 
geen deadline gesteld.



3 Lobby
De memo spreekt voor zich. Het bezoek van C. van de Wal afgelopen maandag was 
positief.
O van Dijk geeft aan dat de procedure voor het invullen van de lobbyfunctie 
binnenkort start. De gesprekken zijn in september. Hij en M. Koster zitten in de 
selectiecommissie.
J. Bengevoord meldt dat de Open Days voornamelijk digitaal zullen zijn. We gaan 
daarom niet afreizen. Mogelijk is het zinvol om met een paar bestuurders aan te 
sluiten. Hij checkt dit nog. Verder zijn er gedurende 3 weken verschillende Webinars 
waaraan we kunnen deelnemen.

S. Veneman meldt dat op 25 september een groep Europarlementariërs een bezoek 
brengt aan Groot Zevert. Dit is een follow-up van de Open Days van vorig jaar en 
onderdeel van meerdere bezoeken die dag in Oost Nederland.

4 Jaarstukken 2019
Dhr. Stapelkamp meldt dat Aalten geen zienswijze heeft ingediend, maar dat de 
Raad wel een stemverklaring heeft afgegeven. Hierin wordt opgeroepen om het 
positieve resultaat, wegens slechte financiële positie van de gemeenten, niet toe te 
voegen aan het investeringsfonds, maar terug te storten naar de deelnemende 
gemeenten.
S. Veneman antwoordt dat dit dan bij de evaluatie moet worden meegenomen omdat 
dit nu formeel is vastgelegd in de samenwerkingsregeling. Desgevraagd geeft ze aan 
dat hier een bovengrens van € 0,50 per inwoner aan zit.

M. Besslink geeft aan dat voor het datalab GO middelen van de gemeenten nodig 
zijn. Ze vraagt of dit uit het investeringsfonds kan. S. Veneman antwoordt dat het 
datalab geen 3O project is en de Board niet is aangesloten. Gemeenten hebben 
aangegeven dit zelf te willen doen omdat dat sneller gaat. Bovendien zijn hier ook 
gemeenten van buiten de 8RHK bij aangesloten. Dat maakt het wel gecompliceerd.

Het AB gaat akkoord met de jaarstukken.

5 Controle protocol 2020
Akkoord.

6 Programmabegroting 2021-2024
M. Besselink geeft mee om bij de jaarstukken en begroting in de toekomst ook per 
thematafel te rapporteren.
S. Veneman antwoordt dat dit zeker gedaan kan worden, bijvoorbeeld gekoppeld aan 
het jaarprogramma van de tafels.
Akkoord.

7 Burap1 januari-april 2020
Akkoord.

8 Projecten Regio Deal en Investeringsfonds (worden 3 juli in de Board besproken)
S. Veneman geeft aan dat de Board met alle projecten heeft ingestemd. Voor het 
project Klasse! Is er een wijziging in de begroting. Er wordt € 25.000 bijgedragen uit 
het regionale actieplan laaggeletterheid. Dit budget is ondergebracht bij de centrum 
gemeente en wordt in mindering gebracht op de bijdrage uit de Regio Deal. Hiermee 



komt de aparte bijdrage van de gemeente Bronckhorst zoals opgenomen (€ 2.000) te 
vervallen.
Voor het project GROS vraagt de verbinding met Sika nog aandacht.

J. van Oostrum constateert dat de Regio Deal aardig op weg is. Wel heeft hij 
behoefte aan een tussenstap. Zijn we op de goede weg, halen we de doelen, moeten 
we bijsturen etc. Hij vraagt zich af of de projecten voldoende innovatief zijn. Laten 
we hiermee onze innovatiekracht zien en voldoet wat we doen aan onze gedachte bij 
de Regio Deal?
M. Besselink ondersteunt dit. Ze vraagt zich af waar de grote slag zit die we wilden 
maken. Ze mist inspiratie en bevlogenheid. Is het niet nodig die van buiten te halen? 
We organiseren het nu erg laag op projectniveau vanuit de tafels.

S. Veneman antwoordt dat ook de Board gevraagd heeft om een tussenstap, met 
analyse. Dus dat wordt opgepakt. We hebben wel de aanpak dat de projecten ‘uit het 
veld’ moeten komen. Daarin zit ook expertise van buiten af.
O. van Dijk geeft mee dat door de aanpak van de Rijk dit ook een risico vooraf was. 
We konden niet inzetten op enkele gamechangers. Hij vraagt zich af hoe dat bij 
andere Deals is.
S. Veneman antwoordt dat ook in Twente veel projecten lopen, die lagen vooraf al 
vast en zijn soms wat groter. In Food Valley gaat het om 1 project, maar daar zit 
tegelijkertijd ook een groot risico aan, omdat de cofinanciering onder druk staat.
Aandachtpunt is wat haar betreft niet zo zeer het geld, maar wel het kiezen ergens 
voor te gaan en daar aan vasthouden. De grote mobiliteitsprojecten kunnen ook echt 
niet uit de Regio Deal.
J. van Oostrum heeft het gevoel dat de thematafels te veel de projecten ingetrokken 
worden en te weinig toe komen aan de grotere thema’s.
S. Veneman onderkent dat hier een zorg zit. 
M. Besselink denkt dat de inspiratie en aanjaagfunctie van buiten moet komen, dit 
komt niet van de gemeenten. Regie hierop mist ze.
O. van Dijk vult aan dat de tafels geen gesloten systeem moeten worden

M. Boumans sluit af deze punten mee te nemen in de evaluatie en dit mee te nemen 
bij de gedachtewisseling van het AB over de samenwerking na de zomer.

9 Verslag van de vergadering van 3 juni 2020
Het verslag wordt vastgesteld.



10 Rondvraag en sluiting
J. Bengevoord vraagt naar de stand van zaken rondom de evaluatie. S. Veneman 
antwoordt dat dit geagendeerd stond voor de Achterhoek Raad van maart, maar nu 
doorgeschoven is naar oktober. Dan worden de uitgangspunten vastgesteld en kan de 
evaluatie starten. De resultaten komen dan in de eerste Achterhoek Raad van 2021. 
J. Bengevoord stuurt wat observaties vanuit Winterswijk door.
A. Bronsvoort constateert dat de provincie bij beleidsopgaves vaak schakelt op de 
regio. Het is niet altijd logisch dat alles automatisch bij de regio belandt, het moet 
wel passen binnen de agenda. Bovendien zijn dan niet altijd de juiste mensen 
aangesloten. Als voorbeeld noemt ze het stikstofdossier. S. Veneman herkent dit 
aandachtpunt. Speelt bijvoorbeeld ook bij de aanpak van de droogte. De regio gaat 
over de ruimtelijk-economische agenda. Daar moeten we ons op blijven focussen.

O. van Dijk meldt dat samen met Saxion gekeken is of er een Stadslab (of Regiolab) in 
de Achterhoek kan worden opgezet voor afstudeerders. Dit past prima binnen de 
doelstelling van stage- en afstudeerregio. Er is nu een samenwerkingsverklaring 
opgesteld. Helaas was deze te laat om te agenderen voor het algemeen bestuur. 
Hij vraag of het algemeen bestuur via een schriftelijke ronde akkoord kan geven op 
de ondertekening en hem daarvoor wil machtigen. 
Het bestuur is akkoord met een schriftelijke ronde. Actie W. Stortelder
J. van Oostrum meldt dat er een (provinciale) bijeenkomst over droogte is geweest. 
Hij stemt met P. Hofman af waar dit onderwerp het best kan landen.
A. Stapelkamp geeft aan dat er dit najaar verkiezingen zijn in Duitsland. Hij stelt 
voor om begin 2021 een ontmoeting te organiseren met de nieuwe bestuurders. Actie 
J. Bengevoord.
S. Veneman meldt dat het project Naoberkrediet (een van de actiepunten uit 
achterhoekverbindt) deze week in de thematafel besproken wordt. De Board wordt 
daarna schriftelijk om een besluit gevraagd. Mogelijk dat die ook voor het algemeen 
bestuur een schriftelijke ronde volgt. Om zo niet de maand september te verliezen.



1 Verslag_Algemeen_Bestuur_31_augustus_2020.docx 

Verslag Algemeen Bestuur
Datum 31-08-2020
Tijd 10:00 - 10:30
Locatie MS Teams, zie agendaverzoek
Voorzitter Mark Boumans
Omschrijving

1 Opening, mededelingen en delen actualiteiten.
De heren O. van Dijk en A. Stapelkamp zijn afwezig.

Op 11 september (16.00 - 17.30) is de aftrap van het preventieakkoord in 
aanwezigheid van Staatssecretaris P. Blokhuis. M. Boumans en A. Bronsvoort zijn 
hiervoor uitgenodigd, maar zijn beide verhinderd. J. Hoenderboom vervangt A. 
Bronsvoort. De bijeenkomst is in Oost Gelre.
Verder zijn de leden van de thematafel uitgenodigd. M. Besselink vraagt 
terughoudend te zijn bij het uitnodigen. Alleen uitnodigen wie noodzakelijk is.

In het verlengde hiervan wordt gesproken over hoe dit najaar om te gaan met fysieke 
bijeenkomsten. De lijn tot 1 januari blijft: zoveel mogelijk digitaal en thuis werken. 
Belangrijk is om dit regionaal goed met elkaar af te spreken en vast te leggen, zodat 
er één lijn is.
S. Veneman meldt dat sommige thematafels sterk de behoefte hebben weer samen 
te komen. M. Besselink geeft aan dat één fysieke bijeenkomst wellicht goed is.
M. Boumans stelt voor om in de burgemeesterskring vrijdag de afspraken vast te 
leggen. Waarbij de lijn is om in principe digitaal te vergaderen tenzij er redenen zijn 
om wel fysiek bij elkaar te komen.

Op 30 september (10.00 - 12.00 uur) brengt Staatssecretaris R. Knops een bezoek aan 
de Achterhoek. Thema grensoverschrijdende samenwerking i.r.t. de Regio Deal. We 
gaan naar Civon en 24/7 Tailorsteel. J. Bengevoord is gastheer. Verder aandacht voor 
Grensland College (ondertekening intentieverklaring).

2 Projectvoorstel Noaberkrediet 2.0
De gemeenten zijn over het algemeen niet erg enthousiast over het project. De vraag 
die opkomt is of dit project nu het bedrijfsleven echt helpt en er voldoende 
bedrijven geholpen kunnen worden. Wel is een aantal kritische opmerkingen in het 
voortraject verwerkt. Aandachtspunt is om de beoordeling van projecten aan de 
tafels kritisch te blijven volgen en daar –als het nodig is- aan de handrem te trekken.
Die rol ligt niet bij het AB.
M. Besselink vraag of de financiering niet uit de Regio Deal kan.
S. Veneman antwoordt dat dit vooral te maken heeft met de cofinanciering, die 
onvoldoende is. Bovendien bevat het investeringsfonds nog veel middelen. Ze kan 
deze vraag mee terugnemen en opnieuw de afweging laten maken.
Het AB geeft aan dat dat nu niet nodig is, maar bij volgende projecten wel goed 
afwegen. Akkoord met het project.

3 Rondvraag en sluiting
M. Boumans vraagt hoe we om gaan met de afgesproken 1,5 heidag met het AB dit 
najaar. Het AB geeft aan niet op stap te willen, maar wel een halve dag bij elkaar te 
willen komen in de Achterhoek.



Het AB machtigt de heer Boumans om de stem namens de Regio uit te brengen op de 
digitale ALV van de VNG op 25 september.
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