
 
 

 
 
 
Uitnodiging en agenda Achterhoek Raad 
Maandag 7 december 2020, aanvang 19.30 uur  
Digitale vergadering via Pexip 
 
 
Doetinchem, 16 november 2020 

 

Geachte leden van de Achterhoek Raad, 
 

U wordt van harte uitgenodigd voor de digitale vergadering van de Achterhoek Raad op maandag  
7 december a.s. om 19.30 uur. Onderstaand treft u de agenda aan. De bijbehorende stukken sturen wij 

naar uw griffie en zij zullen zorgdragen voor plaatsing op uw lokale raadsinformatiesysteem.  

 
 

Agenda 
 

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen  

 
2. Concept Uitvoeringsplan 2021, o.b.v. Achterhoek Visie 2030 (bijlage 2.1, 2.2)  

(Ter bespreking en ter besluitvorming)  
Bijgevoegd is het concept Uitvoeringsplan 2021. Hierin geven de Thematafels en de Achterhoek 

Board vanuit de door u vastgestelde Visie 2030, de prioriteiten en plannen aan voor 2021. 

U wordt uitgenodigd om voorafgaand aan de vergadering uw technische vragen te stellen.  
Deze kunt u voor 25 november a.s. mailen naar b.kortes@8rhk.nl. Uw vragen en de antwoorden van 

de Board daarop, sturen wij uiterlijk 2 december a.s. naar alle leden van de Achterhoek Raad.  
 

In de vergadering van 7 december zal het concept Uitvoeringsplan 2021 nog kort worden toegelicht 

door de Achterhoek Board. Hierna start de 1ste termijn waarin u als Achterhoek Raad uw inbreng 
kunt doen zonder interrupties. Eventuele amendementen en moties kunnen dan worden ingediend. 

Na een korte pauze zal de Board reageren op uw inbreng in de 1ste termijn.  
Daarna vindt de 2de termijn plaats waarin het onderlinge debat kan worden aangegaan.  

Tot slot krijgt de Board opnieuw het woord waarna, als er geen woordmeldingen meer zijn, over zal 

worden gegaan tot besluitvorming. 
 

3. Benoemen leden begeleidingscommissie Evaluatie samenwerking Achterhoek (bijlage 
3.1) 

(Ter besluitvorming) 
Op 12 november jl. zijn de leden van de Achterhoek Raad uitgenodigd om zich kandidaat te stellen 

voor de begeleidingscommissie. Op 19 november a.s. is bekend hoeveel personen zich hebben 

gemeld en of van daaruit een gebalanceerde vertegenwoordiging kan worden samengesteld.  
Het definitieve raadsvoorstel met de namen wordt ruim voor 7 december a.s. naar u verstuurd. 

 
4. Regio Deal (bijlage 4.1, 4.2, 4.3) 

(Ter informatie)  

Bijgevoegd is een informatieve memo over de stand van zaken van de Regio Deal. Als bijlagen vindt 
u het (financiële) overzicht tot en met oktober 2020 en de uitgevoerde tussenevaluatie. Deze zal 

tijdens de vergadering worden toegelicht.  
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5. Concept beknopt verslag d.d. 05/10/20, incl. lijst moties-amendementen (bijlage 5.1) 

(Ter bespreking en ter besluitvorming) 

 
6. Vragenronde 

 
7. Afsluiting  

 
De vergadering van de Achterhoek Raad is vanaf 19.30 uur voor pers en publiek online te volgen via de 

livestream die u vindt op www.8rhk.nl.  

 
Mocht u vragen hebben, neem dan s.v.p. contact op met griffier Birkitta Kortes via 06 – 49 32 4000. 

 
Ik zie uit naar een interessante avond en ontmoet u graag digitaal op 7 december a.s. om 19.30 uur. 

 

 
Met vriendelijke groet, 

 
 

Mark Boumans 
Voorzitter Achterhoek Raad 

 

 
 

 

http://regioachterhoek.nl/samenwerkende-gemeenten/raadsleden/achterhoek-raad/
http://www.8rhk.nl/


     
 

Achterhoek Raad 

 

 
Raadsvoorstel Concept Uitvoeringsplan 2021 
 

Datum  : 7 December 2020 

Agendapunt  : 2, Bijlage 1 

Onderwerp  : Concept Uitvoeringsplan 2021 

 

 
Inleiding 

Tijdens de Achterhoek Raad van 7 december wil de Board graag met u in gesprek over het 
concept Uitvoeringsplan 2021. 

De Thematafels en Board hebben vanuit de Visie 2030 en de voortgang in 2020 hun focus voor 

2021 bepaald. Bijgevoegd concept Uitvoeringsplan geeft in het kort de prioriteiten en plannen 
voor 2021 weer. Het concept Uitvoeringsplan 2021 is een aanscherping van de aanpak voor 2021 

zoals die in de begroting 2021-2024 informatief is opgenomen. 
 

Technische vragen over het concept Uitvoeringsplan kunt u voorafgaand aan de vergadering stellen. 
Dit kunt u doen door uw vragen voor 25 november a.s. te mailen naar b.kortes@8rhk.nl.  

Uw vragen en de antwoorden van de Board daarop, sturen wij uiterlijk 2 december a.s. naar alle 

leden van de Achterhoek Raad.  
 

 
Concept besluit 

De Achterhoek Raad besluit: 

 in te stemmen met het Concept Uitvoeringsplan 2021. 

 
 

Voorzitter en griffier Achterhoek Raad, 
 

de griffier,                           de voorzitter, 

 

 

Mevrouw B. Kortes              De heer M. Boumans 

 

 

mailto:b.kortes@8rhk.nl


Uitvoerings-
plan 2021

concept



Terugblik 2020

Samen met provincie en Rijk hebben we veel mooie projecten 

kunnen starten. De uitvoering van de Regio Deal loopt op 

schema en we zien dat we hiermee ook beter op het netvlies van 

het Rijk staan.

Mede door de Regio Deal en bijdragen van de provincie hebben 

we goede stappen kunnen zetten om onze visie te realiseren.

We hebben het open innovatiesysteem, dat in 2019 voor ‘smart 

werken’ is toegepast, doorontwikkeld en geïntroduceerd bij de 

andere thematafels. We brengen innovatieve ontwikkelingen 

in beeld, evenals de vertragers en versnellers hiervan en 

benoemen de witte vlekken in het systeem. Deze aanpak zetten 

we in 2021 voort. 

Daarnaast is de eerste Achterhoek Monitor ontwikkeld, hebben 

we de lobbyspeerpunten vastgelegd en zijn we gestart met de 

evaluatie van de samenwerking. Ook is er veel aandacht geweest 

voor de ziekenhuisdiscussie.

Focus 2021

Lobby en regiomarketing

We willen de lobby en de regiomarketing van de Achterhoek een 

nieuwe impuls geven. 

Om de lobby te versterken is voor het eerst een lobbyist 

aangetrokken voor de Achterhoek. Nu de lobbyspeerpunten 

zijn bepaald, kunnen we in 2021 (op weg naar de Tweede 

Kamerverkiezingen) vol inzetten op een strategische en 

effectieve lobby.

In 2020 hebben we een grondige verkenning voor de 

regiomarketing gedaan. Als we in beeld willen komen bij 

potentieel nieuwe inwoners en arbeidskrachten is het nodig 

om onze identiteit en ons imago dichter bij elkaar te brengen, 

zo blijkt. In 2021 willen we dan ook een meerjarige campagne 

starten.

Actualiteit

In 2020 zijn meerdere interessante onderzoeken gepubliceerd 

die mogelijk van belang zijn voor de Achterhoekvisie 2030, zoals 

het WUR rapport over Nederland in 2120, Kracht van Oost 2.0 

en het essay over gezondheidsverschillen van de Raad voor 

Volksgezondheid & Samenleving.

We zien dat de opgaven in het landelijk gebied grote 

veranderingen met zich meebrengen en vaak ook een grote 

claim op de ruimte leggen. De uitdaging is om zoveel mogelijk 

functies te combineren, hoewel sommige hiervan meer dan ooit 

op gespannen voet met elkaar staan. Inmiddels zijn de opgaven, 

zoals droogte en stikstof, zo groot en urgent geworden dat wij 

goed gecoördineerde acties van groot belang achten.

Evaluatie samenwerking

Komend jaar worden de resultaten van de evaluatie van de 

samenwerking bekend. Hiermee gaan wij vanzelfsprekend aan 

de slag.

Tot slot: we weten nog niet hoelang we beperkt zullen zijn in ons 

doen en laten. We blijven alert op mogelijke bijsturing of acties.

Concept jaaragenda

In de bijlage vindt u de concept jaaragenda voor de Achterhoek 

Raad in 2021.

Achterhoek ambassadeurs Inleiding - Achterhoek Board

Loes ten Dolle, 

gemeente- 

raadslid D66 

Winterswijk en lid 

Achterhoek Raad

Koen Knufing, 

DGA Marku Bouw, 

voorzitter VNO-NCW 

Achterhoek en vice- 

voorzitter Achterhoek 

Board

Rens Steintjes, 

wethouder gemeente 

Doetinchem en 

voorzitter Thematafel 

Mobiliteit & 

Bereikbaarheid

Mirjam Koster, 

voorzitter College 

van Bestuur 

Graafschap College 

en vicevoorzitter 

Achterhoek Board

Mark Boumans, burge-

meester Doetinchem, 

voorzitter dagelijks- en 

algemeen bestuur en 

voorzitter Achterhoek 

Board en Raad

Otwin 

van Dijk, 

burgemeester 

Oude IJsselstreek 

en lid dagelijks- en 

algemeen bestuur

Henk Tappel, 

algemeen direc-

teur Bronkhorst 

High-Tech en  lid 

Achterhoek Board

Thea Lusink, 

gemeente-

raadslid VVD 

Bronckhorst en lid 

Achterhoek Raad

Peter van ‘t Hoog, 

gedeputeerde, 

Gebiedsagenda 

Achterhoek en lid 

Achterhoek Board
Marij Striekwold, 

projectleider 

SmartHub 

Gerrolt Ooijman, 

directeur-

bestuurder Wonion 

en lid Thematafel 

Circulaire economie en 

Energietransitie

Renée 

Wilke, 

raad van bestuur 

Sensire en lid 

Achterhoek Board

https://www.wur.nl/nl/Publicatie-details.htm?publicationId=publication-way-353537373336
https://www.overijssel.nl/bestuur/kracht-oost
https://adviezen.raadrvs.nl/gezondheidsverschillen-voorbij/


Doelstelling voor 2030: 3% groei arbeidsproductiviteit

Ontwikkelingen 2020

In 2020 vroeg de coronacrisis om snelle acties en oplossingen 

voor bedrijven. In korte tijd ontstond het online platform 

Achterhoek Verbindt dat zich in 2020 heeft bewezen als een 

prima middel om vragen van ondernemers op te halen, samen te 

brengen en kennis te delen. Hieruit ontstonden mooie projecten, 

zoals Het Naoberkrediet 2.0 en de campagne Groen is Gaon. 

Daarnaast werden innovatieve projecten opgestart, zoals 

Smarthub Incubator Industry en de MKB-deal.

Focus 2021

De Achterhoek is hét open innovatiesysteem van Nederland. Met 

meer inzicht in ondernemersondersteuning en in ondersteuning 

van innovatiebevordering kunnen we innovatie versnellen en het 

bedrijfsleven laten floreren. 

• Praktisch uitbouwen van het open innovatiesysteem

• Doorontwikkeling platform Achterhoek Verbindt

• Meer samenwerking tussen Agro en Smart Industry voor meer 

cross-overs 

De Achterhoek kent de ontwikkeling en implementatie van 

de productie van de toekomst

We zetten in op nieuwe technieken die van grote waarde kunnen 

zijn voor de Achterhoek. De nadruk ligt op technieken waar 

energie op zit in de regio of waar het bedrijfsleven behoefte aan 

heeft.  

• Ontwikkelen van een leerkring remote business: Door de 

uitbraak van het Coronavirus is service, montage en installatie 

over de grens bemoeilijkt. 

 Dit leidt tot een grote behoefte aan nieuwe technieken die 

ook in de toekomst van waarde kunnen zijn. 

• Onderzoek naar mogelijkheden van waterstof in de 

Achterhoek: Veel ondernemingen hebben belang bij of 

interesse in waterstof als energiebron. Wat gebeurt er in en 

buiten de Achterhoek op dit gebied? Waar liggen kansen en 

waar juist niet?

De Achterhoek is dé stage- en afstudeerregio van Nederland/

medewerker van de toekomst

SmartHub Achterhoek is toe aan de volgende stap om stagiaires 

en arbeidskrachten te blijven aantrekken. Dit project is een 

samenwerking met de thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt.

Ontwikkeling en implementatie van de productie van de 

toekomst

In de Achterhoek en over de grens in Duitsland zijn veel 

bedrijven die werken met 3D printers. Door een platform te 

creëren voor 3D printen en samen te werken kunnen we elkaar 

versterken. Er is gestart met opbouw van een netwerk met 

Duitsland.

Smart Werken & Innovatie

Gijs Smeman, 

manager van het 

Civon in Ulft.

https://www.achterhoekverbindt.nl/


Doelstelling voor 2030: Vraag en aanbod op de 

arbeidsmarkt meer in evenwicht

Ontwikkelingen 2020

We kijken terug op een bewogen jaar, dat ondanks de Corona-

crisis ook een paar mooie mijlpalen kende. Er zijn diverse 

projecten uitgewerkt en beschikt onder de gelden van de 

Regio Deal. Een aantal hiervan is zelfs al van start. Sommige 

van deze projecten dragen direct bij aan het slechten van de 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die door Corona veroorzaakt 

worden. Samen met de zes Gelderse Arbeidsmarktregio’s is 

gewerkt aan een voorstel voor overbruggingsgelden om de 

problemen rondom Corona het hoofd te bieden. De Achterhoek 

kiest voor de zogenaamde Rode Loper Aanpak voor jongeren die 

geraakt worden door deze crisis.

Focus 2021

Komend jaar zal steeds duidelijker worden welke invloed Corona 

heeft op onderwijs en arbeidsmarkt. We zullen steeds met elkaar 

delen welke ontwikkelingen we zien en welke lessen we daaruit 

kunnen leren. Ook brengen we focus aan om de gevolgen van 

de crisis voor de doelgroepen die het hardst geraakt worden, 

optimaal het hoofd te bieden. Zo werken we aan het herstel van 

een gezonde omgeving voor onderwijs en arbeidsmarkt met het 

oog op 2030. Hierbij heeft in het bijzonder het bestrijden van de 

jeugdwerkloosheid onze aandacht.

Leven Lang Ontwikkelen

In het kader van een Leven Lang Ontwikkelen werken we aan het 

faciliteren van scholings- en ontwikkelmogelijkheden met het 

oog op een toekomstbestendige beroepsbevolking.

• Aanbieden van Associate Degree (AD) opleidingen (Grensland 

College)

• Aanbieden van hybride onderwijs en praktijkleren (Leven Lang 

Ontwikkelen in het beroepsonderwijs) 

• Investeren in bij-om- en herscholing van met ontslag 

bedreigde medewerkers (Fonds voor Talentontwikkeling)

• Onderzoeken hoe we vitaliteit en kansengelijkheid kunnen 

stimuleren. Met andere woorden: hoe maken we in de 

Achterhoek een toekomstbestendig onderwijs-ecosysteem?

• Verkenning eerste aanzet inrichten mobiliteitscentrum in het 

kader van begeleiding van werk naar werk

Inclusieve arbeidsmarkt

Iedereen doet mee in de Achterhoek, iedereen is nodig op de 

arbeidsmarkt.

• Perspectief op Werk

• Bestrijden taalarmheid met het project Klasse!

• Verkennen van mogelijkheden om te ontschotten in de 

dienstverlening.

• Werken aan het optimaal inzetten van de gelden uit het derde 

steunmaatregelenpakket van het Rijk, onder andere voor de 

aanpak van jeugdwerkeloosheid.

Passend inburgeringstraject dat aansluit bij de opdracht vanuit 

de nieuwe Wet inburgering:

• Toolbox voor statushouders

• Pilot-Z route voor de zelfredzaamheid van oudkomers

Herijking Transitieatlas

Voor het uitvoeren van de plannen zijn actuele data van 

essentieel belang, daarom gaan we na of herijking van de 

Transitieatlas gewenst is. Tevens werken we aan een strategische 

uitvoeringsagenda met stappenplan.

Onderwijs &  Arbeidsmarkt

Gert Andre en 

Mike Broekhuizen, 

AT techniek-

opleidingen Terborg



• Uitrollen van de technische realisatie Netmobiel app en 

platform en voorbereiden op verdere ontwikkeling;

• Zoeken naar een goede koppeling van OV, 

doelgroepenvervoer en MaaS

• Onderzoeken van potentiële mobiliteits-hubs en hun 

vormgeving

• Onderzoeken hoe we bij andere MaaS-partijen kunnen 

aansluiten en vice versa

Doelstelling voor 2030: energieneutraal, betaalbaar en 

betrouwbaar vervoer

Ontwikkelingen 2020

In 2019 nam de Achterhoek Raad een amendement aan om 

de N18 door te ontwikkelen tot een volwaardige twee keer 

tweebaans 100 km weg met ongelijkvloerse kruisingen. De 

beste oplossing is het opknippen van de N18 in deeltracés 

waarvan de meest knellende als eerste worden aangepakt. 

Dankzij een succesvolle Achterhoekse lobby eind 2019 wordt een 

verbrede A12 al in 2023 opengesteld. De hele A12-problematiek 

wordt nu in de integrale gebiedsaanpak meegenomen. De 

dit jaar aangestelde mobiliteitsmakelaar krijgt hierbij een 

belangrijke rol. We hebben bij de provincie actief gepleit voor de 

RegioExpres, en deze is inmiddels opgenomen in de provinciale 

Visie voor een Bereikbaar Gelderland.

Grensoverschrijdend losten we de laatste problemen voor de 

buslijn Aalten–Bocholt op, waardoor de bussen voorjaar 2021 

gaan rijden. 

Op het gebied van fijnmazige bereikbaarheid en Mobility as a 

Service (MaaS) worden flinke stappen gezet. Er staan inmiddels 

een kleine honderd elektrische deelfietsen bij acht treinstations 

en bij twee toeristische locaties. Eind 2020 krijgen twee 

dorpskernen samen vier elektrische deelauto’s.

Focus 2021

Bereikbaarheid weg

We zetten in op een goede en duurzame bereikbaarheid. Voor 

een integrale en efficiënte aanpak zoeken we altijd aansluiting 

bij andere initiatieven. 

• Uitwerken verbeteringen aan de deeltracés N18

• Borgen en verbinden nieuwe projecten rondom de A12 met de 

integrale gebiedsaanpak, samen met de mobiliteitsmakelaar

• Implementeren van de werkgeversaanpak bij het woon-

werkverkeer, samen met de mobiliteitsmakelaar

• Bevorderen fijnmazige bereikbaarheid door inzet op 

deelauto’s en deelfietsen

• Verdiepend onderzoeken van drie prioritaire fietsroutes en in 

2022 nader te onderzoeken potentiële fietsroutes

Bereikbaarheid OV

• Voortzetten lobby RegioExpres

• Voortzetten lobby spoorlijn Winterswijk–Zutphen–Apeldoorn

• Realiseren busverbinding Aalten–Bocholt

• Aansluiting zoeken bij het mobiliteitsplan Euregio Rijn-Waal

Fijnmazige bereikbaarheid

Op onze eigen wijze: bottom-up en coöperatief, implementeren 

we een (ruraal) MaaS-concept.

• Implementeren stapsgewijze opschaling Netmobiel, en in 

twee gemeenten ‘communities slimme mobiliteit’ creëren

• Verder bouwen aan de Achterhoek Deelvervoer Coöperatie

• Voorbereiden opschaling deelfietsen/auto’s

• In kaart brengen en uitrollen van de noodzakelijke 

laadinfrastructuur

Mobiliteit &  Bereikbaarheid



Daarnaast zoeken we naar nieuwe vormen van wonen, waarbij 

tijdelijkheid, flexibiliteit en andere variabelen een rol spelen. 

Voorbeelden zijn modulair bouwen en flexibel wonen. Ook 

besteden we aandacht aan betaalbaar wonen, voor alle 

inkomensgroepen en voor zowel huur als koop.

• Flexwonen; met pilots willen we ervaring opdoen en voorzien 

in een behoefte zoals wonen in een tiny house of Uuthuuske. 

• Kennisuitwisseling op het gebied van huisvesting van 

arbeidsmigranten realiseren

Transformeren en slopen leegstaand vastgoed

We zetten een regionaal transformatieplatform op om expertise 

te ontwikkelen en te delen en om processen te versnellen.

• Transformatie leegstaand vastgoed (mogelijk naar wonen); 

experimenteren met een aantal transformatievragen.
Doelstelling voor 2030: De score voor leefbaarheid 

blijft minimaal op een 7,8

Ontwikkelingen 2020

Om de uitvoering te stimuleren zijn er voor de drie 

programmalijnen (Kwaliteitsverbetering bestaande 

woningvoorraad, Passende nieuwe woningen en Transformatie 

en slopen leegstaand vastgoed) bestuurlijke trekkers 

aangewezen. We beoordelen nieuwbouwplannen op de 

afgesproken, nieuwe manier, waarbij ’bouwen naar behoefte’ 

centraal staat. We meten deze behoefte onder meer met de 

wonen en vastgoedmonitor. We weten dat vooral veel starters 

op zoek zijn naar een woning. Er is een wooncoöperatie 

opgericht speciaal voor jongeren die in hun eigen kern willen 

blijven wonen. 

Daarnaast zijn we gestart met een baanbrekende strategie voor 

het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. 

Projecten:

• Voorbeeldproject waarbij sloop en nieuwbouw circulair wordt 

toegepast en de straat zelfvoorzienend wordt op gebied van 

energie en water 

• Concepten om mensen langer zelfstandig te laten wonen, ook 

als één van de partners dementerend is 

• Leergang voor ondernemers om de winkelcentra 

aantrekkelijker te maken 

• Samen met onder meer winkeliers het verbeteren van een 

winkelstraat in Neede 

Focus 2021 

Kwaliteitsverbetering bestaande woningvoorraad

De afgelopen jaren is veel energie gestoken in de 

bewustwording van de noodzaak om woningen te verduurzamen. 

We willen dit de komende jaren in grote mate versnellen en 

intensiveren. Een baanbrekende aanpak moet leiden tot die 

versnelling, mogelijk via een ‘one-stop-shop’. Dit wordt in 2021 

verder uitgewerkt. Onderdelen hiervan zijn: 

• Duurzaamheidsmaatregelen; verschillende aanpakken gericht 

op bewustwording, verlagen van drempels (ontzorgen) en 

aantrekkelijke (financiële) proposities

• Wijkaanpakken; pilots draaien om ervaring op te doen en 

kennis en ervaring te delen

• Organiseren van en aansluiten bij innovatie in de bouw

Passende nieuwe woningen

In 2020 is de behoefte aan extra woningen een thema geweest 

en dat zal het ook in 2021 zijn. We willen immers jongeren en 

gezinnen behouden en bovendien nieuwe arbeidskrachten 

aantrekken. De coronacrisis en de woningnood in met name de 

Randstad hebben hierbij een gunstige invloed. 

Wonen & Vastgoed

Babet Bollen 

(23) , toekomstig 

bewoonster 

Uuthuuske Lintelo

https://dkkgelderland.nl/actueel/pilot_wooncooperatie_realiseert_%E2%80%98uuthuuskes%E2%80%99_in_kleine_kernen_in_de_achterhoek


Circulaire economie & Energietransitie 

Doelstelling voor 2030: De Achterhoek wekt haar eigen 

energie op, afval is een grondstof en de biodiversiteit 

is groter geworden

Ontwikkelingen 2020

De thematafel kent de pijlers energietransitie, 

kringlooplandbouw, circulair ondernemen/ circulair vastgoed 

& infra en vitaal buitengebied. Voor de zomer is de concept-

RES Achterhoek vastgesteld. Bij kringlooplandbouw zijn 

we hard op weg om onze ambitie, nationaal koploper 

voor de kringlooplandbouw, te realiseren. Er lopen 

zeven projecten onder de Regio Deal, de Achterhoek is 

aangemerkt als innovatieregio voor kringlooplandbouw en 

als experimenteerregio. Het project Toekomstbestendige 

bedrijventerreinen is op twee van de drie bedrijvenparken van 

start gegaan en vijf bedrijven zijn actief met de individuele 

aanpak. Cirkelregio de Achterhoek is met twee CoP’s van 

start gegaan en is aangesloten bij Circles Oost Nederland. 

Voor het buitengebied loopt het IBP-traject en is het project 

Toekomstbestendige erven in de Achterhoek goedgekeurd. De 

Achterhoek is aangemerkt als pioniersgebied voor het Nationaal 

Programma Landelijk Gebied. De thematafel heeft het afgelopen 

jaar meermalen geconstateerd dat voor de onderwerpen 

rondom het landelijk gebied de verbreding, verdieping en de 

onderlinge verbondenheid niet geborgd zijn.

Focus 2021

Energie- en warmtetransitie

• Opstellen van de RES 1.0, die op 1 juli 2021 aan de 

gemeenteraden, provinciale staten van Gelderland en 

algemeen bestuur van het Waterschap ter vaststelling wordt 

voorgelegd.

• Stimuleren versnelling projecten energie- en warmtetransitie, 

zoals  verduurzaming particuliere woningen (primair 

thematafel Wonen & Vastgoed), aanleg zonnepanelen op 

bedrijfsdaken en agrarische daken

Kringlooplandbouw

• Breder bekendmaken praktijkresultaten kringloopprojecten 

• Opstellen van een onderzoeksagenda door samen op te 

trekken bij de kringloopprojecten 

Circulaire economie

Cirkelregio

• In kaart brengen van grondstoffen en reststromen/

restcapaciteit in de Maakindustrie, Bouw/Installatie en Infra

• Cirkelregio De Achterhoek start een derde CoP (Community of 

Practice) op voor kennisdeling 

• Circulair Event 2021 

• Fysieke & digitale materialenmarktplaats in Oost-Gelre start 

eerste kwartaal 2021

• Bewustwording en scholing/training circulaire economie bij 

alle drie O’s in de Achterhoek

Toekomstbestendige bedrijven en bedrijvenparken 

• Opstart derde bedrijvenpark en uitvoeren verbeteracties 

om toekomstbestendigheid op de drie bedrijvenparken te 

realiseren

• Opstart doorlopen van meervoudig waardenmodel bij negen 

individuele bedrijven 

• Overdragen van kennis en ervaring aan de overige 

Achterhoekse bedrijvenparken

Circulair gebruik van water: afvalwater en regenwater

• Meer infiltratie en langer vasthouden van regenwater in de 

bodem

• Hergebruik van gezuiverd afvalwater als irrigatiewater in de 

landbouw

• Waterneutraal maken van woningen

Vitaal Buitengebied

• Afronding en inbedding ervaringen IBP-proces Vitaal 

Buitengebied

• Preverkenning in het kader van Nationaal Programma landelijk 

gebied. Meer dan ooit  staan verschillende functies op 

gespannen voet met elkaar (zoals waterbeheer en landbouw, 

energieopwekking, landschap en woningbouw). Het is daarom 

belangrijk dat we zoveel mogelijk functies combineren. Onze 

status als pioniersgebied kan daarbij behulpzaam zijn.

• Eerste bundeling van vragen uit project Toekomstbestendige 

erven in de Achterhoek.

Zwier van der Vegte, 

agro- innovatie-

centrum De Marke, 

Hengelo Gld.

https://www.resachterhoek.nl/default.aspx
https://cirkelregiodeachterhoek.nl/


Doelstelling voor 2030: Er heeft een verschuiving 

plaatsgevonden naar slimmere zorg en voorkomen van 

ziekten

Ontwikkelingen 2020

De thematafel heeft twee pijlers benoemd: preventie en 

zorginnovatie. 

De Achterhoek heeft via de thematafel De Gezondste Regio een 

gezamenlijk regiobeeld en een regiovisie ontwikkeld, waarin 

de uitdagingen en kansen voor de regio staan beschreven. 

Ook is het Preventie Akkoord Achterhoek opgesteld, waaraan 

inmiddels meer dan 80 partners zich verbonden hebben. Deze 

drie stukken zijn bouwstenen voor de uitwerking van het 

toekomstig zorglandschap.

Als focus is gekozen voor de thema’s: Gezonde Jeugd, Vitale 

Collega, Eigen Regie Volwassenen en Achterhoek Rookvrij. 

Faciliterend hieraan werkt de thematafel aan het ontsluiten 

van regionale data in de populatiemonitor, onderdeel van de 

Achterhoek Monitor. 

 

Focus 2021
 

Zorginnovatie

• Populatiegerichte aanpak ontwikkelen als uitwerking van 

de regiovisie, bijvoorbeeld het Kavelmodel. Door het samen 

anders te organiseren, te financieren en te monitoren in een 

gebied – een kavel – investeren we samen in gezondheid 

en blijft goede zorg bereikbaar en beschikbaar voor alle 

inwoners. 

• Gebruik van zorgtechnologie stimuleren bij zorgverleners en 

gebruikers door goede voorbeelden te delen en te omarmen. 

• Achterhoek Monitor: De Gezondste Regio-onderdelen 

populatiemonitor en programmamonitor verder 

doorontwikkelen zodat inzicht ontstaat in de gezondheid 

en zorg voor de hele Achterhoek en de resultaten van de 

programma’s zichtbaar worden. 

 

Preventie

• Vitale Collega: het bedrijfsleven zet in op een gezonde 

leefstijl van medewerkers en bevordert daarmee duurzame 

inzetbaarheid. Denk aan thema’s als bewegen, omgaan met 

stress, roken, alcohol en voeding. 

• Netwerkorganisatie opzetten voor coördinatie van het 

Preventie Akkoord Achterhoek, waardoor organisaties en 

bedrijven die preventie hoog op de agenda hebben staan 

elkaar goed weten te vinden en elkaar versterken. 

• Welzijn op Recept als verbinding tussen sociaal domein, 

welzijn, thuiszorg en huisartsen stimuleren in de regio. 

Daardoor kan welzijn bepaalde vragen van inwoners die in 

eerste instantie bij de zorg terecht komen, anders oppakken.  

Gezondste Regio

Henry Meutstege,

voorzitter VV Ruurlo

https://8rhk.nl/nieuws/regiobeeld-startpunt-voor-goede-slimme-gezondheidszorg-achterhoek/
https://8rhk.nl/wp-content/uploads/2020/07/8rhk-visie-gezondste-regio-26-juni_.pdf
https://8rhk.nl/smart-economy-smart-living/de-gezondste-regio/regionaal-preventieakkoord


Overig

• Evaluatie Samenwerking

• Regio Deal

• Achterhoek Monitor

Maand 

maart

september

december

Inhoudelijk 

• Woonmonitor eerste resultaten

• Voortgang Achterhoek Alumni

• RES

• Ontwikkelingen onderwijs en arbeidsmarkt n.a.v. Coronacrisis

• Verduurzaming woningen Achterhoek

• Uitwerking regiovisie op zorg en gezondheid

• Uitwerking deeltracé N18

• RegioExpres

• Kringlooplandbouw

• Circulaire economie

• Naoberkrediet

• Kennisplatform transformatie en sloop

• Vitaal Buitengebied

• Uitwerking drie prioritaire fietsroutes

Overig

• Evaluatie Samenwerking

• Regio Deal

• Achterhoek Monitor

Bijlage concept jaaragenda 
Achterhoek Raad 2021 
Op basis van de stand van zaken in november 2020 
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Achterhoek Raad 
 
Concept Raadsvoorstel ‘Benoeming leden 
begeleidingscommissie Evaluatie samenwerking 
Achterhoek’ 
 

Datum  : 7 december 2020 

Agendapunt  : 3 (bijlage 3.1) 

Onderwerp    : Benoeming leden begeleidingscommissie Evaluatie samenwerking Achterhoek 

 

 
Op 5 oktober jl. heeft u het plan van aanpak Evaluatie samenwerking Achterhoek vastgesteld. 

In dit plan is ook opgenomen dat er een begeleidingscommissie wordt samengesteld. 

Deze commissie heeft als taak om bij te sturen op het proces van de evaluatie en om mee te lezen 
met de stukken.  
De samenstelling is als volgt:  

- Een gebalanceerde vertegenwoordiging van raadseleden uit de Achterhoek Raad 

- Drie bestuurders (vanuit elke O één) 

- De directeur van 8RHK ambassadeurs. 
 

Om te komen tot een goede vertegenwoordiging, is op 12 november jl. gevraagd aan de leden van de 
Achterhoek Raad om zich aan te melden voor deelname aan de commissie. Zodra de namen bekend 

zijn, zullen deze worden toegevoegd aan dit concept Raadsvoorstel en sturen wij u de aangepaste 
versie toe, ter besluitvorming op 7 december a.s. 

 

Concept besluit 
De Achterhoek Raad besluit: 

-  
 

te benoemen als leden van de begeleidingscommissie Evaluatie samenwerking Achterhoek. 

 
 

Voorzitter en griffier Achterhoek Raad, 
 

de griffier,                                       de voorzitter, 

 

mevrouw B. Kortes                              de heer M. Boumans 
 

 

 



         
 

Achterhoek Raad 
 
Informatieve memo projecten Regio Deal 
 

Datum  : 7 december 2020 

Agendapunt  : 4, bijlage 4.1 

Onderwerp  : Regio Deal 

 

 
Inleiding 

In december 2019 bent u geïnformeerd over de Regio Deal, de (co)financiering en het vervolgproces. Op dat moment waren er vijf projecten die een 
bijdrage ontvangen vanuit de Regio Deal. Inmiddels worden er vele projecten aangedragen en zijn de thematafels flink op stoom om deze te bespreken 

en te beoordelen. Bij de stukken voor de Achterhoek Raad van maart zat al een eerste update.  
 

Voorjaarsoverleg met het Rijk 
In mei is er overleg met het Rijk geweest over de voortgang van de Regio Deal. Hier hebben we de voortgangsrapportage over 2019 besproken. Deze 

voortgangsrapportage kunt u vinden op https://8rhk.nl/wp-content/uploads/2020/06/8rhk-voortgang-regio-deal-2019-def.pdf 

Bij dit overleg gaf gedeputeerde Peter van ’t Hoog aan dat de provincie Gelderland positief is over de ontwikkelingen en uitvoering van de Regio Deal. De 

provinciale bijdrage van 6 miljoen Euro cofinanciering is inmiddels besteed. GS heeft PS inmiddels voorgesteld om nog eens 9,5 miljoen Euro extra vrij te 

maken voor het realiseren van de Visie Achterhoek 2030, waar de Regio Deal ook binnen valt. PS is hiermee akkoord gegaan. 

 

Bestuurlijke tussenevaluatie 
Onlangs is er een tussenevaluatie gemaakt over de periode 2019-sept 2020. Deze evaluatie is bijgevoegd (bijlage 4.2).  

In deze periode zijn 44 projecten door de Thematafels en Board goedgekeurd. Op een enkele uitzondering na met een bijdrage vanuit de Regio Deal. 

In totaal is daarmee ruim tien miljoen Euro vanuit de Regio Deal toegekend aan projecten.  
In de bijgevoegde meest recente financiële bijlage (4.3) van oktober 2020 kunt u zien wat de begrote kosten van de projecten zijn en hoe de verdeling 

hiervan is over de partners. De bijdrage vanuit de gemeentelijke overheden is vervolgens nog uitgesplitst per gemeente. In dit overzicht zijn ook de 
projecten die na september zijn goedgekeurd opgenomen.  

 

 
 

 

https://8rhk.nl/wp-content/uploads/2020/06/8rhk-voortgang-regio-deal-2019-def.pdf


         
 

Achterhoek Raad 
 

Najaarsoverleg met het Rijk 

Bij het najaarsoverleg met het Rijk begin november dit jaar, hebben we de uitgevoerde tussenevaluatie besproken. Het Rijk was positief over de 

voortgang van de projecten, de verdeling van de Regio Deal gelden en het hoge co-financieringspercentage. Ook gaven ze aan dat de Achterhoek 

voorop loopt in de concrete uitvoering van de Regio Deal. Wij willen de resultaten uit deze tussenevaluatie graag aan u presenteren. De evaluatie is als 

bijlage (4.2) aan de agenda toegevoegd en wordt tijdens de vergadering van maandag 7 december toegelicht.  

 

Onderaan bijlage 4.2 is van ieder project het doel, de trekker en de looptijd opgenomen. Deze informatie wordt ook ontsloten via onze website 
https://8rhk.nl/wp-content/uploads/2020/11/lopende-projecten-website-september-2020.pdf en wordt na iedere vergadering van het algemeen bestuur 

geactualiseerd. 
 

 

https://8rhk.nl/wp-content/uploads/2020/11/lopende-projecten-website-september-2020.pdf
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Bestuurlijke tussenevaluatie Regio Deal (en Visie Achterhoek 2030) 
Een kwantitatieve analyse 
 
22 oktober 2020 
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1 Inleiding 
 

 

De Achterhoek Board heeft behoefte aan sturingsinformatie rond de voortgang van de uitvoering van de Regio Deal en de Visie Achterhoek 2030. Het gaat 
niet zozeer om de voortgang van de individuele lopende projecten, maar vooral om de samenhang ertussen. Maar ook om de omgeving waarin deze 

projecten tot stand zijn gekomen. Doen we de goede dingen? Halen we op deze manier onze doelen? Of is het bijvoorbeeld nodig om met budget te 

schuiven? Of om extra in te zetten op een bepaald doel wat lijkt achter te blijven? Fungeren de Regio Deal projecten ook daadwerkelijk als vliegwiel voor de 
markt zoals beoogd? Zijn we gegroeid in kwaliteit en is er ruimte voor innovatie? 

 
  

2 Kwantitatieve analyse 
 
In de kwantitatieve analyse is uitgegaan van de projecten van 2019 tot en met september 2020 (44 projecten).  

 
Er zijn vier analyses gemaakt: 

A. Wat valt op aan de gestarte projecten? In deze analyse is gekeken waar de focus lag bij de projecten. 

B. Samenhang en integraliteit is vertaald in een analyse om per thematafel te kijken aan welke subdoelen uit de Visie Achterhoek 2030 de ingezette 
projecten bijdragen. Hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt of projecten ook bijdragen aan de subdoelen van andere thematafels. 

C. Beoordelingsmatrix Regio Deal: hoe hebben de projecten gemiddeld gescoord? 
D. Begroting en uitgaven Regio Deal per thematafel. 

 

A Wat valt op aan de gestarte projecten? 
Smart werken en innovatie 

De kernwoorden bij de zeven projecten van smart werken zijn open innovatie, broedplaatsen, starters (start-ups), uitbouwen en verbinden (bedrijven en 
studenten, bedrijven onderling en jong talent). Financieel gezien springen twee projecten er hierbij uit: De Steck en het Smart Business Centrum+ (> € 1 

miljoen). 
 

Onderwijs en arbeidsmarkt 

De zeven projecten van onderwijs en arbeidsmarkt zijn gericht op flexibel ontwikkelen en meer keuzemogelijkheden, vooral MBO en MBO+(AD) gericht en 
met een duidelijke blik over de grens. Drie projecten richten zich op meedoen van statushouders en laaggeletterden.  Financieel gezien springen twee 

projecten er hierbij uit: het Grensland College en het Achterhoeks Fonds voor Talent Ontwikkeling (> € 3 miljoen). 
 

Mobiliteit en bereikbaarheid 

Naast het onderzoek voor de tweede fase N18 zijn de overige vijf projecten van mobiliteit en bereikbaarheid gericht op verbinding, toegang, slim en 
maatwerk. Kortom de fijnmazige bereikbaarheid binnen de Achterhoek. 
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Wonen en vastgoed 

De tien projecten van wonen en vastgoed zijn vooral gericht op goed wonen in de kernen, deels concreet richting duurzamer en levensloopbestendig maken 
van woningen en deels gericht op transformatie.  Opvallend is de diversiteit in de typen projecten. Dit past ook wel bij de aard van de doelen en projecten. 

Binnen dit thema lopen ook veel projecten vanuit het provinciale programma steengoed benutten. Steengoed benutten is overigens niet meegenomen in de 
analyse. Financieel gezien springen drie projecten er hierbij uit: Leefsamen Achterhoekse woningcorporaties, transformatie kantoorruimte Keppelseweg en 

Transformatie Oudestraat Neede (> € 1 miljoen). 

 
Circulaire economie en energietransitie 

De twaalf projecten bij circulaire economie en energietransitie varen deels op de landelijke trend tot het moeten veranderen van het energiegebruik, circulair 
ondernemen en de kringlooplandbouw en zijn gericht op het stimuleren, experimenteren, innoveren en vooral op het samen realiseren. Financieel gezien 

springen vier projecten er hierbij uit: de kunstmestvrije Achterhoek (> € 3 miljoen), toekomstgerichte erven (> € 2 miljoen) en de zuiverende kas en groene 
kennisleerwerkplaats (> € 1 miljoen). 

 

De gezondste regio 
De twee projecten bij de gezondste regio zijn gericht op preventie en gezondheid. Deze projecten vallen niet onder de Regio Deal. 

 
Zoals in de voortgangsrapportage over 2019 is geconcludeerd liggen de accenten in de projecten goed, maar kan het tempo soms wat langzamer zijn dan 

verwacht. Wat wel opvalt is dat de focus ligt op ‘alles met alles’ verbinden en flexibiliteit. En dat er grote verschillen zijn in de omvang van projecten. Zowel 

in de totale kosten als de procentuele bijdrage vanuit de Regio Deal. 

 
 
 
 
 
B Samenhang en integraliteit 
Een belangrijke vraag van de Achterhoek Board is of er voldoende samenhang in de activiteiten te vinden is en of de projecten bijdragen aan de gestelde 

doelen. Vanuit de doelenmatrix (de bijdrage van projecten aan de subdoelen in de Visie Achterhoek 2030) is een analyse gemaakt van de integraliteit van de 
projecten. Dit geeft een globaal beeld van de samenhang en integraliteit van de lopende projecten. Tabel 1 en grafieken geven een overzicht van absolute 

aantallen projecten en de bijdrage aan de subdoelen. Er zijn 44 projecten, waarvan er 37 tot stand zijn gekomen met een bijdrage van de Regio Deal. Deze 
44 projecten geven aan 127 keer bij te dragen aan de subdoelen in de Visie Achterhoek 2030, gemiddeld dus 2,9 subdoelen per project. Dit zegt uiteraard 

niets over de mate waarin wordt bijgedragen. 

 
Op alle subdoelen wordt geïnvesteerd (bijlage 1). De aantallen zijn behoorlijk. Een onderwerp als circulaire economie en energietransitie, maar ook innovatie 

vormen inmiddels een gemene deler en worden in vele projecten meegenomen. Dit betekent een mooie vooruitgang! De gezondste regio is meer specifiek 
waardoor minder raakvlakken met de andere onderwerpen te verwachten is. 
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TABEL 1  Aantal projecten en bijdrage aan de subdoelen per thematafel 
(zie bijlage 2 voor een overzicht en korte omschrijving van de projecten) 
 

Thematafels Aantal 

projecten 

Aantal met Regio 

Deal bijdrage 

Bijdrage aan 

subdoelen (aantal 
keer) 

Gemiddelde bijdrage 

aan subdoelen per 
project (aantal keer) 

Bijdrage aan 

subdoelen buiten 
‘eigen’ thematafel 

Smart werken en innovatie 7 5 26 3,7 12% (3) 

Onderwijs en arbeidsmarkt 7 7 18 2,6 39% (7) 

Mobiliteit en bereikbaarheid 6 4 16 2,7 38% (6) 

Wonen en vastgoed 10 10 23 2,3 22% (5) 

Circulaire economie en energietransitie 12 11 42 3,5 50% (21) 

Gezondste Regio 2 0 4 2,0 0% (0) 

Totaal 44 37 127 2,9 32% (41) 

In onderstaande zes grafieken is voor de subdoelen van de thematafels weergegeven hoe zij zelf scoren op de subdoelen en in hoeverre andere thematafels 

ook een bijdrage leveren. 
 
 

  
 

0 2 4 6 8 10 12 14

Open innovatiesysteem

Inventieve vakpersoon van de toekomst

Productie van de toekomst

Stage- en afstudeerregio

Bijdrage aan doelen Smart Werken en 
Innovatie

totaal aantal projecten projecten tafel

0 2 4 6 8 10

Talenten arbeidsmarkt zijn benut

Inclusieve arbeidsmarkt

Grensoverschrijdende samenwerking

Bijdrage aan doelen Onderwijs en 
Arbeidsmarkt

totaal aantal projecten projecten tafel
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0 1 2 3 4 5 6

2030 vervoer energieneutraal

Betrouwbare en robuuste infrastructuur

Slimme vervoersvoorzieningen

Bijdrage aan doelen Mobiliteit en 
Bereikbaarheid

totaal aantal projecten projecten tafel

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Woningvoorraad beweegt mee met…

Woningvoorraad duurzamer en…

Transformeren of slopen leegstaand…

Nieuwe en bijzondere manieren van…

Leefbaarheid is op peil

Bijdrage aan doelen Wonen en Vastgoed

totaal aantal projecten projecten tafel

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Achterhoek is energieneutraal

Koploper kringlooplandbouw

Bedrijvenparken zelfvoorzienend

Circulair omgaan met vastgoed en
infrastructuur

Bijdrage aan doelen Circulaire Economie en 
Energietransitie

totaal aantal projecten projecten tafel

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Gezondste regio door preventie en
zorginnovatie

(langer) Zelf verantwoordelijk voor
gezondheid

Netwerk van gezondheidsdiensten

Bijdrage aan doelen Gezondste Regio

totaal aantal projecten projecten tafel
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Top 4 van subdoelen waarop wordt ingezet vanuit de projecten: 

 Open innovatie(systeem) 

 Productie van de toekomst 

 Stage en afstudeerregio 

 Innovatieve vakman/vrouw van de toekomst 

  
Daarna komen: 

 Talenten arbeidsmarkt zijn benut, Achterhoek is energieneutraal, koploper kringlooplandbouw en circulair omgaan met vastgoed en infrastructuur. 

  
Subdoelen waarop het minst wordt ingezet vanuit de projecten: 

 Netwerk van gezondheidsdiensten 

 Betrouwbare en robuuste infrastructuur 

 De woningvoorraad beweegt mee met de demografische ontwikkelingen  

 
Aan het netwerk van gezondheidsdiensten is buiten de projecten om juist erg veel gedaan. De impact van de 3O-samenwerking heeft een belangrijke 

verandering in gang gezet. Daarover meer in het hoofdstuk Kwalitatieve analyse.  

De beperkte inzet op betrouwbare en robuuste infrastructuur is te verklaren omdat dit een heel specifiek subdoel is waardoor er weinig andere projecten op 
dit doel kunnen integreren. Bovendien zetten de meeste projecten binnen de Regio Deal in op fijnmazige bereikbaarheid.  

 
Daarna komen  

 Grensoverschrijdende samenwerking, Bedrijvenparken zijn zelfvoorzienend, gezondste regio door preventie en zorginnovatie en langer zelf 

verantwoordelijk voor gezondheid. 

 
 

C Beoordelingsmatrix Regio Deal 
Alle projecten die een bijdrage ontvangen vanuit de Regio Deal worden gescoord via de beoordelingsmatrix op de punten: 

Meervoudige opgave, draagvlak, cofinanciering, regionale impact, doelmatigheid, doeltreffendheid, inwonerspanel en meekoppelkansen, waarin  

meervoudige opgave en regionale impact het meeste gewicht hebben. In totaal zijn 50 punten te scoren. Drie personen (subsidieadviseur, provincie en 
projectleider Regio Deal) geven onafhankelijk van elkaar de score door. Dit wordt daarna gemiddeld.  

 
Van de 44 projecten ontvangen er 37 een bijdrage vanuit de Regio Deal en zijn gescoord. De scores van de projecten per thematafel ontlopen elkaar niet 

veel. 
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TABEL 2 Scores op de beoordelingsmatrix bij Regio Deal projecten 
 

Thematafel Gemiddelde score Hoogste score Laagste Score 

Smart werken en innovatie  34,4 40 29 

Onderwijs en arbeidsmarkt  33,4 39 28 

Mobiliteit en bereikbaarheid 36.3 43 32 

Wonen en vastgoed 36,1 40 32 

Circulaire economie en 
energietransitie 

35,5 40 32 

Gezondste Regio Nvt Nvt Nvt 

 
Top 6  

 Netmobiel (43) 

 Uitbouwen open innovatiesysteem (40) 

 Kunstmestvrije Achterhoek (40) 

 Transformatie Oude Straat Neede (40) 

 Achterhoek Fonds voor Talentontwikkeling (39) 

 Pilot betaalbaar wonen in kleine kernen (39) 

  
Laagste Scores 

 Klasse! (28) 

 Smarthub Development (29) 

 SmartHub Industry Incubator (30) 

 Toolbox Statushouders (31) 

 Pilot zelfredzaamheidsroute (31) 

 

 

D Begroting en uitgaven Regio Deal 
In tabel 3 en onderstaande grafieken staat een overzicht van de financiën rond de 44 projecten en meer specifiek de uitgaven in de Regio Deal. Van de Regio 
Deal begroting (gericht op de thematafels) is 51% uitgegeven. Tussen de thematafels zijn daar aanzienlijke verschillen te zien. Zo zijn de thematafels 

Onderwijs & Arbeidsmarkt en Circulaire Economie & Energietransitie op driekwart van hun budget, terwijl de thematafels Mobiliteit en Bereikbaarheid en 

Wonen & Vastgoed een kwart van het budget hebben uitgegeven. Binnen Wonen & Vastgoed zien we met name dat de programmalijn Transformeren en 
slopen vastgoed slechts 16% van het Regio Deal budget heeft uitgegeven. Bij de programmalijn Passende nieuwe woningen ligt de uitgave wat hoger maar 

dat komt met name doordat de woon- en vastgoedmonitor hieruit mede gefinancierd wordt. Wat betreft de cofinanciering van de projecten zitten we ruim 
boven de norm van 50%, namelijk op 72%, waarbij de bijdrage vanuit de ondernemers en organisaties substantieel is (38%). 
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Grafiek   Verdeling budget Regio Deal over de thematafels Grafiek   Verdeling bijdrage partners in Regio Deal projecten 
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TABEL 3  Financieel overzicht projecten 

Thematafels Aantal 

projecten 

Aantal 

met 
Regio 

Deal 

bijdrage 

Totale 

kosten 44 
projecten 

Begroting 

Regio Deal 

Uitgegeven 

Regio Deal 

Restant budget 

Regio Deal 

% 

uitgegeven 
van Regio 

Deal 

begroting 

% RD 

bijdrage in 
totale 

kosten 

projecten 

Smart werken en 

innovatie 

7 5 4.011.066 1.950.000 895.996 1.054.004 46% 22% 

Onderwijs en 
arbeidsmarkt** 

7 7 9.814.231 4.592.612 3.215.770 1.376.842 
 

70% 33% 

Mobiliteit en 

bereikbaarheid 

6 4 782.732 1.033.058 225.335 807.723 
 

22% 29% 

Wonen en vastgoed 10 10 7.652.634 6.594.215 1.563.045 5.031.170 24% 20% 

Circulaire economie en 
energietransitie *** 

12 11 12.114.037 4.778.777 
 

3.843.501 935.276 80% 
 

31% 

Gezondste Regio**** 2 0        205.263 Nvt nvt Nvt nvt nvt 

Totaal 44 37 34.579.963 18.948.662 9.743.647 9.205.015 51% 28% 

** het project GROS is hierin meegenomen 
*** (personeels) kosten RES zijn niet meegenomen 

**** (personeels) kosten preventieakkoord niet meegenomen 
 

Voor 12 projecten (27%) ligt de totale investering boven de miljoen euro.  Drie projecten hiervan  (Grensland College, Achterhoek Fonds voor 
Talentontwikkeling en Kunstmestvrije Achterhoek) ontvangen meer dan 1 miljoen uit de Regio Deal. 
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Samengevat: vliegwiel 
De Regio Deal is een van de middelen om de doelen van de Visie Achterhoek 2030 dichterbij te brengen. De resultaten zijn aan de ene kant concrete 

projecten en aan de andere kant samenwerkingsverbanden, netwerken en elkaar snel weten te vinden en te vertrouwen. 
 

Al met al loopt het goed met de Regio Deal en Visie Achterhoek 2030: 

 Op alle 22 subdoelen benoemt in de Visie Achterhoek 2030 wordt ingezet, al dan niet door de 44 projecten (alle projecten van 2019 tot september 2020). 
 Van de 44 projecten zijn er 37 tot stand gekomen met een bijdrage van de Regio Deal. De projecten scoren 127 keer op de 22 subdoelen, waarbij 

gemiddeld tussen de 12% en 50% op de subdoelen buiten de ‘eigen’ thematafel wordt ingezet. Dit geeft de indicatie dat waar dat kan, zo integraal 
mogelijk wordt gewerkt.  

 Duurzaamheid en innovatie zijn ‘gangbaar’ geworden en zijn pijlers die als een rode draad door de projecten heen lopen. 
 Van het Regio Deal budget is 51% uitgegeven. Er zitten nog genoeg ideeën en projecten in de pijplijn om op deze voet verder te gaan.  

 De gevraagde minimale cofinanciering van het Rijk is 50%, waar de Achterhoek 72% scoort. Met een substantiële bijdrage vanuit ondernemers en 

organisaties van 38%. 
 De projecten scoren gemiddeld tussen de 33 en 36 punten van de te behalen 50 punten in de beoordelingsmatrix voor de Regio Deal projecten. Er 

bestaat geen noemenswaardig verschil tussen de gemiddelde scores van de thematafels. 
 Middelen van de Regio Deal hebben mogelijkheden gegeven om projecten tot stand te brengen en daarmee een versnelling. Soms projecten die net nog 

dat ene duwtje nodig hadden, soms projecten die proeftuinen zijn, soms projecten die nieuw waren. 
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Bijlage 1 
 

Subdoelen en thematafels (alle 44 projecten) 
 

 Subdoelen 
 

Smart 
werken en 
innovatie 

Onderwijs en 
arbeidsmarkt 

Mobiliteit en 
bereikbaarheid 

Wonen en 
vastgoed 

Circulaire 
economie en 
energietransitie 

Gezondste 
regio 

Totaal % 
bijdrage 
buiten 
eigen TT 

 

1a Open innovatiesysteem 7 0 0 0 5 0 12 42% (5)  

1b Inventieve vakpersoon van de 
toekomst 

6 3 0 0 1 0 10 40% (4)  

1c Productie van de toekomst 6 1 0 1 3 0 11 45% (5)  

1d Stage- en afstudeerregio 4 3 0 1 3 0 11 64% (7)  

2a Talenten arbeidsmarkt zijn benut 2 4 0 0 2 0 8 50% (4)  

2b Inclusieve arbeidsmarkt 0 5 0 0 0 0 5 0% (0)  

2c Grensoverschrijdende 
samenwerking 

1 2 0 0 0 0 3 33% (1)  

3a 2030 vervoer energieneutraal 0 0 3 0 1 0 4 25% (1)  

3b Betrouwbare en robuuste 
infrastructuur 

0 0 2 0 0 0 2 0% (0)  

3c Slimme vervoersvoorzieningen 0 0 5 0 0 0 5 0% (0)  

4a Woningvoorraad beweegt mee met 
de demografische ontwikkelingen 

0 0 0 2 0 0 2 0% (0)  

4b Woningvoorraad duurzamer en 
levensloopbestendiger 

0 0 0 4 2 0 6 33% (2)  

4c Transformeren of slopen leegstaand 
vastgoed 

0 0 0 4 3 0 7 43% (3)  

4d Nieuwe en bijzondere manieren van 
wonen 

0 0 0 4 0 0 4 0% (0)  

4e Leefbaarheid is op peil 0 0 1 4 1 0 6 33% (2)  

5a Achterhoek is energieneutraal  0 0 2 1 5 0 8 38% (3)  

5b Koploper kringlooplandbouw 0 0 0 0 8 0 8 0% (0)  

5c Bedrijvenparken zelfvoorzienend 0 0 0 0 3 0 3 0% (0)  

5d Circulair omgaan met vastgoed en 
infrastructuur 

0 0 3 0 5 0 8 38% (3)  

6a Gezondste regio door preventie en 
zorginnovatie 

0 0 0 1 0 2 3 33% (1)  

6b (langer) Zelf verantwoordelijk voor 
gezondheid 

0 0 0 1 0 2 3 33% (1)  

6c Netwerk van gezondheidsdiensten 0 0 0 0 0 0 0 0  

 Totaal 26 18 16 23 42 4 129   

 % bijdrage buiten eigen TT 12% (3) 39% (7) 38% (6) 22% (5) 50% (21) 0% (0)    

 Aantal projecten TT 7 7 6 10 12 2 44   
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Bijlage 2     

Overzicht van de 44 projecten 

     

     

Project Doel Projecttrekker Looptijd 
t/m 

Regio 
Deal 

Smart Werken         

Smart Business Centre/Smart 
Business Centre + 

In dit centrum werken relevante sectoren en bedrijven samen met 
het onderwijs aan innovatie en aan cross-overs. De focus van het SBC 
is het ondersteunen van innovatievragen uit de markt met 
innovatieve oplossingen. De zoekende ondernemer komt via het SBC 
in contact met onderzoekende studenten/docenten en andere 
ondernemers. Ook worden er via het Smart Business Center vouchers 
uitgereikt aan bedrijven voor haalbaarheidsonderzoeken op het 
gebied van het implementeren van smart industry. 
https://www.civon.nl/activiteiten/projecten/smart-business-center-
sbc 

CIVON 2022 ja 

Incubator De Steck De Steck is hét open innovatiecentrum voor de Achterhoek waar 
ondernemers en studenten elkaar ontmoeten met de focus op 
circulaire technologie. De Steck wil een kennis en businesscluster 
opzetten waarin jaarlijks 10 start-ups/scale-ups worden begeleid, 25 
innovatietrajecten worden opgestart bij bedrijven en 75 studenten 
worden betrokken bij challenges. 
https://www.desteck.nu/broedplaats/incubator/ 

De Steck 2021   
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Uitbouwen open 
innovatiesysteem - crossovers 

Versnellen van innovatie door in te zetten op open innovatie (= 
samenwerken). Uitbouwen van de open innovatie in de Achterhoek 
(nu vooral nog binnen de maakindustrie aanwezig) over meerdere 
sectoren in de Achterhoek. Met name circulair en gezonde regio, 
maar ook toepasbaar bij wonen en mobiliteit. 

8RHK Ambassadeurs 2022 ja 

SmartHub Development De Achterhoek profileren als attractieve regio waar medewerkers 
doorlopend mogelijkheden hebben om (zelf) vorm te geven aan een 
aantrekkelijke loopbaan en waar bedrijven en instellingen continu 
proactief hun medewerkers motiveren en uitdagen om in flow te 
werken. Smart hub Development wil de persoonlijke en professionele 
ontwikkeling van personeelsleden van Achterhoekse bedrijven en 
instellingen bevorderen door het entameren, initiëren en organiseren 
van projecten en programmas die medewerkers uitdagen, 
enthousiasmeren en inspireren. 

SmartHub 
Development 

2021 ja 

MKB-deal Met de MKB-deal willen we 100 MKB bedrijven in de Achterhoek 
ondersteunen bij het verhogen van hun arbeidsproductiviteit. We 
willen een stijging van de arbeidsproductiviteit bereiken met 5 % en 
toegang tot (risico)kapitaal vergroten voor het MKB. We gaan 
accountmanagers samenbrengen om onderling lerend effect te 
vergroten en wensen vanuit MKB inzichtelijk maken. Daarnaast willen 
we sterktes en zwaktes in het economisch ecosysteem van de 
Achterhoek signaleren en agenderen.  

8RHK Ambassadeurs 2022   
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SmartHub Industry Incubator 
(SHII) 

Met de komst van de SmartHub Industry Incubator worden startups 
gefaciliteerd en daarmee het aanjagen van innovatie en het binden 
van talent. De focus ligt op de smart industry. Dit sluit aan bij de visie 
2030, namelijk aan het open innovatiesysteem van de regio door het 
facilitairen van startende bedrijfjes (startups) in innovatieve 
broedplaatsen, het aanjagen van innovatie en binden van (jong) 
talent. http://www.shii.nl/ 

CIVON 2023 ja 

Naoberkrediet 2.0 Om de Achterhoekse ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen 
in crisistijd wordt hulp aangeboden. Deze hulp bestaat grofweg uit 
drie hoofdtaken: een loket met kennis van financieringen en 
hulpmaatregelen, advisering en ondersteuning aanpassing 
business(plan) Achterhoekse ondernemer en een Achterhoek Fonds. 
https://www.naoberkrediet.nl/ 

Bestuur 
Naoberkrediet 

2022   

Onderwijs en Arbeidsmarkt         

Grensland College Realisatie euregionale AD School om meer mensen te behouden voor 
de regio én nieuwe werknemers voor de regio te werven. Het 
Grensland wil MBO 4 studenten behouden die door willen studeren 
en nu voor een aantal opleidingen in de regio kunnen blijven. Daarna 
wil men nieuwe werknemers uit het buitenland werven die door het 
aansprekende onderwijsconcept, samenwerking met het 
bedrijfsleven en passende opleidingen naar onze regio komen. Ook 
wil het Grensland College meer aanbod organiseren voor mensen uit 
de regio die zich verder willen ontwikkelen. 
https://www.grenslandcollege.nl/ 

Graafschap College 2024 ja 
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Leven Lang Ontwikkelen Het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn binnen het MBO van 
niveau 1 t/m 4 en aansluiting op Assiociate Degree (AD) voor zowel 
het dagonderwijs als ook voor volwassenenonderwijs (om-, her-, 
bijscholing en zij-instroom). Waarbij het programma modulair wordt 
opgebouwd en het bedrijfsleven actief participeert bij de inhoud-
vorm-uitvoering van het onderwijs dat hiermee aansluit bij de 
wensen van zowel de ondernemers als diegene die onderwijs volgen.  

Stichting 
Bedrijfstakschool 
Anton Tijdink 

2021 ja 

Achterhoeks Fonds voor 
Talentontwikkeling 

Dit project valt onder het speerpunt een leven lang ontwikkelen. In 
het fonds worden vouchers beschikbaar gesteld tot MBO niveau 1 
t/m 4 en aansluiting op Associate Degree (AD) om mensen te laten 
scholen ten behoeve van het behoud van de arbeidsmarkt. De 
intersectorale mobiliteit wordt gestimuleerd. Vervolgstappen worden 
ingezet om na goedkeuring zo snel mogelijk van start te gaan. 
Begroting: Dit project valt onder een leven lang ontwikkelen. In het 
fonds worden vouchers beschikbaar gesteld tot MBO + niveau 4 om 
mensen te laten scholen ten behoeve van  kansrijke beroepen op de 
arbeidsmarkt. 

Gemeente 
Doetinchem 

2024 ja 

KLasse! in de Achterhoek Richt zich op mismatch op de arbeidsmarkt door taalarmheid. Klasse! 
is een programma om laaggeletterde NT1ers te vinden, benaderen en 
werven. 

Graafschap College 2021 ja 

Toolbox Statushouders Richt zich met name op statushouders. Het doel is om ervoor te 
zorgen dat deze groep de Nederlandse taal beroepsmatig beter 
beheerst. Koppeling met project Perspectief op werk. 

Graafschap College 2021 ja 
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Pilot zelfredzaamheids route (Z-
route) 

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, financiele zelfredzaamheid, gezondheid, 
werknemersvaardigheden. 

Gemeente 
Doetinchem 

2021 ja 

GROS  Het wegnemen van belemmeringen bij het grensoverschrijdend 
zakendoen tussen Nederlandse en Duitse 
ondernemers/ondernemingen en het bevorderen van de 
grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling in de Regio Achterhoek en 
het aangrenzende gebied in Duitsland, door middel van een 
matchmaking-, adviserings- en ondersteuningstraject en het 
aanbieden van een (modulair) opleidingsprogramma en 
netwerkmogelijkheden. 

Gemeente Oude 
IJsselstreek 

2023 ja 

Mobiliteit en Bereikbaarheid         

Ruraal MAAS Concept 
(procesbegeleider) 

Het rurale MaaS-concept moet het mogelijk maken dat iedereen in 
de Achterhoek eenvoudig een reis kan plannen, boeken en betalen 
en dat de gehele Achterhoek goed bereikbaar blijft met allerlei 
(slimme) vervoersmodaliteiten. De procesbegeleider legt de 
verbinding tussen de diverse projecten voor fijnmazige 
bereikbaarheid.  

8RHK Ambassadeurs 2022 ja 

Onderzoek tweede fase N18 - 
2019 

Inzicht krijgen in de mogelijkheden om op termijn een N18 te kunnen 
realiseren met 2x2 rijstroken, 100 km/u en ongelijkvloerse kruisingen. 
Daarbij tevens inzicht krijgen in korte termijnmaatregelen om de 
doorstroming en de veiligheid te verbeteren, zonder dat deze het 
lange termijnperspectief belemmeren. 

8RHK Ambassadeurs 2020   
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Doorontwikkeling ZOOV op maat  ZOOV Op Maat doorontwikkelen tot één integraal systeem, voor alle 
vormen van vraagafhankelijk (openbaar) vervoer. Dit systeem kan 
ook een oplossing bieden voor de first & last mile naar het openbaar 
vervoer. ZOOV Op Maat moet voor de reiziger één herkenbaar 
regionaal vervoerproduct zijn (dat achter de schermen bestaat uit 
allerlei vormen van vraagafhankelijk vervoer). ZOOV op maat richt 
zich op de fijnmazige bereikbaarheid.  

Gemeente 
Winterswijk 

2020 ja 

Opschaling Netmobiel 2020 Netmobiel breidt zich in 2021 uit naar twee nieuwe gemeenten en 
richt zich op het stimuleren van duurzaam en gezond gedrag via 
werkgevers voor woon-werkverkeer en ook rechtstreeks op 
inwoners. Het doel is de doorontwikkeling en validatie van het open-
source-MAAS-platform met nieuwe functionaliteiten voor 
mantelzorgers, de uitbreiding met nieuwe vervoersvormen 
(Integratie van deelautos en deelfietsen in Netmobiel) en het 
stimuleren van duurzaam reisgedrag.  

Hogeschool Saxion 2021 ja 

Businessplan Achterhoek 
Deelvervoer Coöperatie 

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. 

8RHK Ambassadeurs 2020 ja 

Digitaliseringsopgave 
mobiliteitsdata Achterhoek 2020-
2021 

Het bepalen van een aanpak om als Achterhoek mobilititeitsdata 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. Het project richt zich op twee data 
items, geplande werkzaamheden en actuele werkzaamheden.  

8RHK Ambassadeurs 2021   

Wonen en Vastgoed         
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Sleutel tot een energieneutrale 
woning  

Opbouw regionale kennis- en businessclusters voor innovatieve 
ontzorg- en financieringsconcepten voor de verduurzaming van de 
particuliere woningvoorraad, uiteindelijk leidend tot een 
Energieneutrale Achterhoek en regionale werkgelegenheid.  

AGEM 2020 ja 

Leefsamen Achterhoek Ouderen en verminderd zelfredzamen kunnen in hun eigen omgeving 
(langer) veilig en verantwoord thuis wonen. Dit doen we met behulp 
van slimme techniek en sociale alarmering, waardoor de verbinding 
in de buurten en dorpen wordt versterkt en formele mantelzorg en 
thuiszorg wordt ontlast. Dit project vergroot het veiligheidsgevoel 
van ouderen en zorgt dat er snel hulp vanuit de omgeving is bij 
incidenten. Op deze manier wordt het aantal slachtoffers beperkt, 
wordt gewerkt aan risicobewustwording, nemen mensen preventieve 
maatregel, worden eigendommen beter beschermd en kunnen 
mensen met een veilig gevoel in hun eigen huis wonen. 

LiveLife - Zlimthuis 2020 ja 

Leergang toekomstgericht 
retailmanagement 

Verbeteren van de leefbaarheid en pro-actief bestrijden van 
leegstandsontwikkeling door het investeren in en creëren van vitale 
kernen/binnensteden met toekomstbestendige ondernemers en 
innovatieve duurzame ondernemingen.  

Stichting 
Binnenstadbedrijf 
Doetinchem 

2020 ja 

Transformatie kantoorruimte 
Keppelseweg Doetinchem 

Het transformeren van kantoorruimte en het ontwikkelen van een 
nieuw woon- en leefconcept voor mensen met een zorgvraag. In het 
pand worden  appartementen zorggeschikt gemaakt. Bovendien 
wordt  een gedeelte van de bedrijfsruimte  geschikt gemaakt voor 
dagbesteding en ontmoeting tussen jong en oud. Uniek in het 
concept is de samenwerking tussen twee heel verschillende 
zorgorganisaties met ieder hun eigen doelgroep en de 
woningcorporatie Sité. 

Sité Woondiensten 2021 ja 
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Makelaar als 
woningmarktregisseur 

Makelaarskantoren pakken een toekomstgerichte rol in de 
transformatie van de woningvoorraad. Het consortium helpt 
makelaarskantoren te innoveren in hun dienstverlening. Het 
natuurlijke moment van verhuizing wordt effectief benut voor 
verduurzaming en het toekomstbestendig maken.  

Ten Hag 2021 ja 

Woon- en Vastgoedmonitor 
Achterhoek 

Om goed en snel in te kunnen spellen op de transformatieopgave en 
de woonbehoefte, ontwikkelingen en opgaven is het van belang 
actueel inzicht te hebben in feiten, dynamiek op de woningmarkt en 
trends en ontwikkelingen.In de vastgoedmonitor worden 
afzonderlijke onderdelen als woningmarktmonitor en het 
Achterhoekse woon- leefbaarheidsonderzoek (AWLO) 
samengevoegd.  Enkele hoofdindicatoren worden opgenomen in de 
Achterhoek Monitor die in voorbereiding is. 

Gemeente Aalten 2023 ja 

Pilot betaalbaar tijdelijk wonen in 
kleine kernen 

Dit project geeft invulling aan het oplossen van de mismatch tussen 
vraag en aanbod van woningen in de (kleine) kernen. Voor starters en 
ouderen zijn er te weinig mogelijkheden om een tijdelijke woonvraag 
in te vullen. Hierdoor trekken jongeren weg en zijn er voor ouderen 
te weinig doorstroommogelijkheden. Het project bestaat uit het 
uitwerken van een concept voor een Achterhoekse wooncoöperatie 
U.A., die hoogwaardige, verplaatsbare, zelfvoorzienende 
woonmodules (modulair bouwen) tijdelijk verhuurt aan 
woningzoekers in (kleine) kernen. Vanuit de tijdelijke woning kan 
gezocht worden naar een definitieve woning. Zo voorkomen we dat 
jongeren en ouderen de kern waar ze sociale contacten hebben 
moeten verlaten vanwege gebrek aan woningaanbod. De pilot wordt 
uitgevoerd in Rekken.   

Vereniging DKK 
Gelderland 

2021 ja 



21 
 

Zorgeloos Samenwonen in de 
Kattenberg 

Het woongebouw Kattenberg (28 woningen) in Aalten in de nabije 
toekomst inzetten als aanleun wooncomplex (bij een verpleeghuis) 
waarbij sprake is van zorgeloos samenwonen in een uniek 
woonconcept voor relaties waarbij één van de partners dementie 
heeft.  

Woningstichting de 
Woonplaats 

2024 ja 

Leefsamen Achterhoekse 
woningcorporaties 

Deze unieke publiek-private samenwerking in de Achterhoek kan 
gezien worden als nutsvoorziening voor ouderen, met een grote 
mate van sociale activatie van naasten waardoor er op zowel 
economisch als sociaal vlak veel effecten zijn.  

Wonion 2021 ja 

Pilot Transformatievisie 
Oudestraat Neede 2030 

Repareren van de leegstand in winkelstraten 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. 

Gemeente Berkelland 2024 ja 

Circulaire economie en 
Energietransitie 
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Regionale Energie Strategie (RES) De Achterhoek is aangewezen als één van de 30 regios, die uitvoering 
geven aan het landelijk klimaatakkoord. Per 1 juni 2020 komen de 
RES-regios met een concept-bod voor opwekking van grootschalige 
zon- en windenergie, inclusief ruimtelijke inpassing. Dit concept-bod 
is een gezamenlijk besluit van de colleges van BenW, Gedeputeerde 
Staten en dagelijks bestuur Waterschap. Per maart 2021 wordt dit 
concept-bod omgezet naar een RES 1.0, en besluitvorming daarover 
vindt plaats door de gemeenteraden, provinciale staten en algemeen 
bestuur van het Waterschap. De Thematafel Circulaire Economie is 
aangemerkt als Stuurgroep RES en is adviserend. Om dit proces te 
faciliteren is een projectleider RES aangesteld. Het proces geeft 
maximaal aandacht aan participatie en communicatie. Het Rijk heeft 
voor drie jaar gelden beschikbaar gesteld voor dit proces. Ook de 
provincie Gelderland ondersteunt financieel. 

8RHK Ambassadeurs 2020   

Circulair en toekomstbestendig 
ondernemerschap 

Dit project heeft tot doel om ervoor te zorgen dat kleine en 
middelgrote ondernemers doorpakken op het gebied van circulair en 
toekomstbestendig ondernemen. Het gaat zowel om een verdieping 
van circulair en toekomstbestendig ondernemen, als om een 
versterking van de samenwerking van verschillende bedrijven om 
samen, collectief, meer te kunnen bereiken. De pilot wordt 
uitgevoerd op een drietal industrieterreinen (Doetinchem, Oost Gelre 
en Berkelland). Er wordt nauw samengewerkt met de HAN. 

SIKA 2021 ja 
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Kunstmestvrije Achterhoek Het verduurzamen van de mineralenkringloop en de landbouwsector 
in de Achterhoek. Dit doen we door de import van kunstmest te 
vervangen door lokaal geproduceerde meststoffen op basis van 
mineralen herwonnen uit varkensmest. Dit project is onderdeel van 
het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, waardoor het de aandacht 
heeft van de landelijke overheid en Europa. 
https://kunstmestvrijeachterhoek.nl/ 

Stichting Biomassa 2022 ja 

Vruchtbare Kringloop (VKA) De Achterhoekse landbouwbedrijven ontwikkelen zich door middel 
van kwaliteits- en studiekringen tot nationale koploper in 
kringlooplandbouw, daardoor zijn ze klimaatvriendelijk en zorgen ze 
voor schoon grond- en oppervlaktewater. De agrarische 
ondernemers hebben een vereniging gevormd, bestaande uit nu ruim 
300 leden. De VKA is onderdeel van het agro-ecosysteem, samen met 
de Marke, Kunstmestvrije Achterhoek en Groene 
kennisleerwerkplaats. https://vruchtbarekringloopachterhoek.nl/ 

Vereniging Vruchtbare 
Kringloop Achterhoek 

2022 ja 

Innovatiecentrum de Marke De Achterhoek ontwikkelt zich tot nationale koploper in innovatie en 
kennisontwikkeling op de terreinen kringlooplandbouw, 
natuurinclusieve landbouw en precisielandbouw. Die koploperpositie 
dankt de Achterhoek aan een effectief open innovatiesysteem waarin 
boeren, bedrijfsleven, kennisinstellingen, onderwijs, ketenpartijen en 
overheden samen grenzen verleggen. De Marke is spil, 
kenniscentrum en innovatiehub in dit innovatie-eco-agrosysteem. 
https://demarke.eu/ 

Coöperatie de Marke 2022 ja 
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Groene leerkenniswerkplaats 
(GLKWP) 

De Achterhoek is aangewezen als agro-innovatieregio voor 
kringlooplandbouw. Het agro-onderwijs wil daar volledig op 
aansluiten door een sterke samenwerking met de innovatieve 
agrosector. Om ook praktijk-rijk te kunnen leren moet het onderwijs 
veel meer plaatsvinden buiten het schoolgebouw. De hybride 
leervormen en toekomstbestendig onderwijs worden vormgegeven 
in de samenwerking tussen de onderwijsinstelling en een groot 
aantal bedrijven. Waaronder de 300 boeren en loonwerkers verenigd 
in de VKA en de Marke, toeleveranciers waaronder ForFarmers en 
afnemers waaronder Friesland Campina. Hierbij is maximaal synergie 
gezocht met andere lopende projecten en samenwerkingsvormen. 

Zone.College 2024 ja 

Cirkelregio Achterhoek Vergroten van de kennisdeling en expertise over circulariteit in de 
Achterhoek. In de Achterhoek is op initiatief van het bedrijfsleven de 
Cirkelregio Achterhoek opgericht, die de kleinschalige circulaire 
initiatieven regionaal bundelt en coördineert en die vanuit de 
Coöperatie Cirkelregio Achterhoek de verbindingen legt met het 
landelijke netwerk Cirkelstad en het provinciale Circles. Via 
Community of Practises worden gezamenlijk met de 17 partners 
regiospecifieke themas uitgewerkt. Voorbeeld is het circulair 
slopen/oogsten in relatie tot materiaalhergebruik en circulaire 
bouwen en circulair aanbesteden. 
https://cirkelregiodeachterhoek.nl/ 

Coöperatie Cirkelregio 
Achterhoek 

2022 ja 
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Zuiverende kas Het opzetten van een living lab bij Zone.college Doetinchem rondom 
een zuiverende kas, een decentraal alternatief op traditionele 
rioolwater zuiveren met volledig hergebruik van het afval water. 
Urine van studenten en de nabijgelegen woonwijk wordt opgevangen 
en gezuiverd en hergebruikt in de kas bij het Zonecollege. Hierbij 
wordt verbinding gelegd met het onderwijs, onder andere door: 
* studenten te inspireren met de mogelijkheden van circulaire 
economie 
* het opleiden van operators 

Zone.College 2022 ja 

Zonvarken Het doel van het project is een innovatief coöperatief model te 
ontwikkelen en een eerste pilot uit te voeren met dertien bedrijven 
waarbij deze bedrijven maximaal 50 zeugen zullen houden op een 
wijze die maximaal aansluit bij hun natuurlijke leefomgeving. Het 
effect zal dan zijn dat het vlees van kwalitatief hoger niveau is, dat 
varkensboeren een kleinschalig alternatief kan worden geboden, met 
een reëel verdienmodel en dat inhoud worden gegeven aan 
kringlooplandbouw voor varkensbedrijven. 
http://www.zonvarken.nl/ 

Coöperatie ZonVarken 2022 ja 
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Ondermijning in zicht Dit project zorgt voor inzicht in hoe het gesteld is met de (risicos op) 
ondermijning in het buitengebied en op bedrijventerreinen in de 
Achterhoek. Door data en informatie van publieke, private en 
maatschappelijke organisaties te combineren, wordt verdiepende 
kennis gegenereerd over (risicos op) ondermijning in het 
Achterhoekse buitengebied en op de bedrijventerreinen in de regio. 
Met deze gebiedskennis kan de georganiseerde, ondermijnende 
criminaliteit gericht worden voorkomen en bestreden. Ter 
bevordering van de duurzaamheid wordt structureel samengewerkt 
tussen publieke en private organisaties. Deze samenwerking is terug 
te zien in het Keurmerk Veilig Buitengebied. 

Gemeente Oost Gelre 2021 ja 

Biogas en waterstof in 
Bronckhorst 

Dit project richt zich op de reductie van CO2 emissie en 
verduurzaming van woningen en industrie in Steenderen. Men gaat 
biogas- en biowaterstofproductie inzetten als (bio)hythaan voor 
vergroening van het aardgasnet.  

Gemeente 
Bronckhorst 

2021 ja 

Werken aan toekomstgerichte 
erven in de Achterhoek 

Het programma richt zich op het in gesprek komen met de bewoners 
van de ervan in het buitengebied, samen met hen de aanzet te geven 
tot het realiseren van een toekomstgericht erf en daarmee een vitaal 
buitengebied.  

Stichting asbesttrein 2021 ja 

De Gezondste Regio         

Achterhoek Rookvrij Voorkomen van (mee)roken en stimuleren van het stoppen van 
roken. Onder meer door het opzetten van een 
communicatiecampagne en het ontwikkelen van een hulpmiddel die 
jongeren stimuleert om niet te gaan roken. 
https://achterhoekrookvrij.nl/ 

Proscoop 2021   
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Preventie Akkoord Achterhoek  Een Achterhoeks Preventie akkoord waar resultaatafspraken in staan 
waarop de ondertekenaars aanspreekbaar zijn. Als leidraad is het 
Nationaal Preventie Akkoord gebruikt met aanvullend de 
Achterhoekse themas schulden aanpak, meedoen en weerbaarheid. 
Het Achterhoekse Preventie Akkoord sluit nauw aan bij het 
vernieuwde Achterhoekse Beweeg- en Sport Akkoord.  

8RHK Ambassadeurs 2020   

 

 

 

 

 

 



Projecten Regiodeal-Investeringsfonds per eind oktober 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 AB 30-09-2020

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 36.888 4.644 2.244 30.000 AB 30-09-2020

20 Werkgeversaanpak Achterhoek Mobiliteitsmakelaar 2020-

2021 250.000 200.000 50.000 AB besluit nov.

Sub-totaal Fijnmazige bereikbaarheid 995.257 25.000 17.140 604.138 12.244 61.400 0 275.335

Begroting Regiodeal 1.033.058 757.723

3A Circulaire economie

21 Cirkelregio Achterhoek 736.000 458.500 50.000 77.500 150.000 AB 18-12-2019

22 Circulair en toekomstbestendig ondernemerschap 588.100 371.900 0 54.100 108.000 54.100 AB 17-7-2019

23 Zuiverende kas 1.173.616 181.088 388.418 200.000 38.500 365.610 AB 18-12-2019

24 Vruchtbare kringloop (VKA) 500.000 125.000 0 125.000 250.000 AB 6-11-2019

25 Kunstmestvrije Achterhoek 3.763.420 1.881.710 500.000 0 1.381.710 AB 6-11-2019

26 Innovatiecentrum de Marke 779.000 194.750 0 194.750 389.500 AB 6-11-2019

27 Groene Leerkenniswerkplaats (GLkwp) 1.158.440 150.000 429.824 289.308 0 289.308 AB 6-11-2019

28 Biogas en waterstof in Bronckhorst 80.000 20.000 20.000 40.000 AB 30-09-2020

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

29 Sleutel tot energieneutrale woning 504.640 191.520 49.700 100.000 14.000 149.420 AB 18-12-2019

30 Leefsamen Achterhoek 90.790 33.460 12.000 22.000 23.330 AB 18-12-2019

31 Makelaar als woningregisseur 187.330 86.520 50.000 8.165 42.645 AB 11-3- 2020

32 Zorgeloos Samenwonen in de Kattenberg 982.300 380.000 75.000 115.000 412.300 AB 3-6-2020

33 Leefsamen Achterhoekse woningcorporaties 1.215.794 137.176 674.805 100.953 302.860 AB 8-7-2020

34 Heuvelstraat 2.991.586 67.760 1.699.626 525.000 199.200 500.000 AB besluit nov.

Sub-totaal Bestaande woningvoorraad 5.972.440 516.436 2.816.131 872.953 0 336.365 0 1.430.555

Begroting Regiodeal 3.576.240 2.145.685

Financiering

1.054.004



restant

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

subsidiedeel regiodeal

4B Passende nieuwe woningen

35 Woon- en vastgoedmonitor Achterhoek 458.200 55.000 100.000 105.000 198.200 AB 11-3- 2020

36 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

37 Leergang toekomstgericht retailmanagement 40.000 18.750 1.250 20.000 AB 29-1-2020

38 Transformatie kantoorruimte Keppelseweg 1.255.000 0 1.200.000 0 0 0 55.000 AB 11-3- 2020

39 Pilot transformatievisie Oudestraat Neede 2.800.000 500.000 2.000.000 300.000 AB 30-09-2020

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

40 Zonvarken 922.593 461.297 230.648 230.648 AB 22-4-2020

41 Ondermijning in zicht 260.000 87.500 100.000 72.500 AB 3-6-2020

42 Werken aan toekomstgerichte erven 2.152.868 600.000 487.743 445.000 620.125 AB 30-09-2020

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

43 Achterhoek Monitor 230.000 106.000 124.000 AB 22-4-2020

44 Organisatie en uitvoering Regiodeal 182.000 182.000 DB 15-1-2020

45 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) 41.216.153 6.701.981 8.176.324 9.487.512 617.132 3.960.251 1.673.306 10.599.647 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 8.671.948

% bijdrage (co-) financiering werkelijk 100% 16% 20% 23% 1% 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

Heuvelstraat Silvolde 199.200 199.200

Totalen 253.929 2.272.198 182.114 178.011 145.429 478.814 449.759 3.960.251

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



 
 

Beknopt verslag digitale vergadering Achterhoek Raad 
Datum: 5 oktober 2020 

Afwezig: SP Doetinchem, Fractie Hubers Doetinchem, Nieuwe Liberalen Oost Gelre, Voor Winterswijk. 

De vergadering is terug te kijken via de livestream op www.8rhk.nl / Achterhoek Raad 
 

 Agendapunt Inhoud 
 

Status  / Besluit 
/ Stemming 

1. Opening, vaststelling 

agenda en 
mededelingen 

 Vanwege de Covid-19 maatregelen wordt deze vergadering digitaal gehouden via Pexip. 

 Na een korte testronde blijkt dat het digitale stemsysteem dat voor de Achterhoek Raad is 
ontwikkeld, niet goed werkt en besloten wordt hiervan tijdens deze vergadering geen gebruik 

meer te maken. 

 De agenda wordt vastgesteld. Deze is beperkt om de duur van de vergadering te verkorten. 
 De komende tijd vinden er diverse informatieve digitale sessies plaats met Board en Raad. 

 Er zijn wisselingen geweest in de Achterhoek Raad; nieuwe leden worden welkom geheten. 
 Op 2 december ’s middags vindt de lancering van de Achterhoek Monitor plaats tijdens een 

digitaal event. Meer details volgen. 
 Er komt een wijziging op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen die ook zal leiden tot een 

aanpassing van de samenwerkingsregeling in de Achterhoek. Nadere informatie volgt. 

De agenda 

wordt 
vastgesteld 

2.  Benoeming lid 
Achterhoek Board 

De Achterhoek Raad heeft besloten mevrouw Wilke, als opvolger van de heer Van Ewijk, namens de 
zorgorganisaties te benoemen tot lid van de Achterhoek Board. Mw. Wilke wordt gefeliciteerd. 

 
 

Benoeming  
mw. Wilke als 

Boardlid 

3. Voorstel ‘Onderzoek 

en doorontwikkeling 
2de fase N18’ 

De Achterhoek Raad ging in twee debatrondes met elkaar in gesprek. De inbreng van de Achterhoek 

Board werd ook in twee termijnen gedaan. 
 

Dhr. Uland (Progressieve Partij Aalten) gaf een toelichting op het al eerder toegestuurde amendement 
2020-A1 waarin voorgesteld wordt een tussenstap in te bouwen, om een onafhankelijke 

maatschappelijke Kosten-Baten analyse (MKBA) op te laten stellen voor de gewenste verbreding van 

de N18 en een mobiliteitsvisie op te stellen voor de regio waarin (lange termijn-) ontwikkelingen 
worden onderzocht en in beeld gebracht. Verder wordt verzocht op basis van de MKBA en de 

mobiliteitsvisie een onderbouwd voorstel aan de Raad voor te leggen over de doorontwikkeling van de 
N18. 

 

Dhr. De Graaff (D66 Aalten) lichtte de al eerder toegestuurde motie 2020-M1 toe.  
 

Amendement 

2020-A1 
verworpen. 

 
Voorstel N18 

aangenomen. 

 
Motie 2020-M1 

verworpen 
 

http://www.8rhk.nl/


 
 

De Board wordt gevraagd in de uitwerking van de doorontwikkeling 2e fase N18, naast de 2x2 

ongelijkvloers met 100 km, een mobiliteitsvisie op te stellen, waarin o.a. aandacht is voor nieuwe, 
duurzame en toekomstgerichte vormen van vervoer (OV, zelfrijdende auto’s, schonere, veiliger en 

stillere auto’s, deelauto’s, snelfietspaden). 
 

Vanuit de Achterhoek Raad werden diverse punten ingebracht in de 1ste ronde: 
- Is het rapport niet achterhaald door de huidige crisis; we missen bouwstenen voor de toekomst 

- Te weinig aandacht voor verbetering OV en duurzaam vervoer 

- Board en Thematafel worden opgeroepen in overleg te gaan met Rijkswaterstaat 
- Focus op eindbeeld in 2040 behouden 

- Goede bereikbaarheid is een versterking van de leefbaarheid en economie 
- Veiligheid voorop 

- Nut en noodzaak leiden tot verdeeld stemmen 

- Bouwstenen-route spreekt aan; kosteneffectief en passend binnen het eindbeeld 
- Haalbaarheid en betaalbaarheid  

 
Reactie Board 1ste termijn 

Dhr. Kok (Achterhoek Board); het voorstel bedient 2 kanten: de stip op de horizon (de verbreding 
2x100 en 2x2 naar 2040) en ook het gefaseerde bouwstenen-traject waarin diverse oplossingen 

mogelijk gemaakt worden. Stapsgewijs worden diverse tracés onderzocht zodat ook onveilige situaties 

verholpen kunnen worden. Het is belangrijk dat projecten in de toekomst bij elkaar aansluiten.  
De gefaseerde aanpak gaat steeds samen met een kosten/baten-analyse per deelproject.  

 
Amendement 2020-A1 

Het verzoek impliceert dat de MKBA onderdeel wordt van het eindplaatje dat ingebracht wordt in de 

MIRT-verkenning maar daar ligt nu bij het Rijk geen prioriteit. Daarom kiest de Board net als de 
provincie voor het gefaseerde Bouwstenen-traject. De Board raadt het amendement af. 

 
Motie 2020-M1 

In het Uitvoeringsplan 2020 als onderdeel van de Visie2030, werden 3 speerpunten voorgesteld: de 
N18, de RegioExpres en het MaaS-project. Daar heeft de Achterhoek Raad toen de Snelle 

fietsverbindingen aan toegevoegd. Dit Uitvoeringsplan 2020 geeft de visie op mobiliteit weer. Daarin 

zijn o.a. OV en deelauto’s al meegenomen dus dit valt al binnen het vastgestelde beleid. Corona kan 
effect hebben op de speerpunten. Bij de bespreking van het Uitvoeringsplan voor volgend jaar kunnen 

punten worden toegevoegd maar dan moeten er ook punten weggestreept worden.  



 
 

De motie is dus voor een deel overbodig omdat de punten grotendeels al vastgesteld zijn door de 

Raad maar het plan kan in de toekomst aangepast worden.  
 

Projecten die er nu al zijn worden met Rijkswaterstaat kortgesloten maar het kan zijn dat in een later 
stadium blijkt dat er toch nog iets extra’s gedaan moet worden. 

 
Punten Achterhoek Raad in de 2de termijn 

- De heer Uland n.a.v. de reactie op het amendement 2020-A1 door Raad en Board:  

Jammer dat de milieu-effecten, aantasting leefomgeving en natuur, nieuwe 
mobiliteitsmogelijkheden en Corona-ontwikkelingen niet meegenomen worden. Wel blij dat er 

op onderdelen wel een MKBA komt. 
- De heer Van der Graaff n.a.v. de reactie op de motie 2020-M1 door Raad en Board:  

de toezegging van de Board is te vaag. 

 
Reactie Board 2de termijn 

- Bij de hele visie wordt integraal gekeken naar de effecten op mobiliteit. Het is niet zinvol het OV nu 
apart te gaan benoemen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Besluitvorming 

Op basis van het aantal deelnemers konden er 160 stemmen (van de 166 in het totaal) worden 

uitgebracht. 
 

2020-A1 Amendement Progressieve Partij Aalten en GroenLinks Berkelland, Bronckhorst, 
Doetinchem, Winterswijk / VERWORPEN 

Uitkomst stemtabel (zie bijlage): 

 28 stemmen voor. 
 131 stemmen tegen. 

 1 stem onthouding. 
 6 stemmen afwezig. 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

BESLUIT / AANGENOMEN 

De Achterhoek Raad besluit: 
 in te zetten op de realisatie van het eindbeeld N18 2x2 ongelijkvloers met 100 kilometer per 

uur in 2040; 

 in te stemmen met een gefaseerde doorontwikkeling van de N18, waarbij medio 2021 een 

concreet voorstel tot stapsgewijze uitwerking en realisatie van het eindbeeld aan de 
Achterhoek Raad wordt voorgelegd. 

 
Uitkomst stemtabel (zie bijlage): 

 131 stemmen voor. 

 28 stemmen tegen. 
 1 stem onthouding. 

 6 stemmen afwezig. 
 

2020-M1 Motie D66-fracties Achterhoek en PvdA-fracties Achterhoek / VERWORPEN 

Uitkomst stemtabel (zie bijlage): 
 67 stemmen voor. 

 92 stemmen tegen. 
 1 stem onthouding. 

 6 stemmen afwezig. 
 

 

 Ordervoorstel 
schorsen vergadering 

Op verzoek van dhr. Haverdil (PvdA Oude IJsselstreek) wordt er gestemd over het ordervoorstel om 
de vergadering te schorsen en op een ander moment voort te zetten. Dit voorstel behaalt geen 

meerderheid.  

Ordervoorstel 
schorsen 

vergadering, 

verworpen. 

4.  Voorstel ‘Plan van 

aanpak evaluatie 
regionale 

samenwerking' 

 
 

De Achterhoek Raad ging in twee debatrondes met elkaar in gesprek. De inbreng van de Achterhoek 

Board werd ook in twee termijnen gedaan. 
 

Dhr. Schieven (Lokaal Belang Oude IJsselstreek) gaf een toelichting op het al eerder toegestuurde 

amendement 2020-A2 waarin diverse wijzigingen worden voorgesteld met als doel alle fracties van de 
7 gemeenteraden te betrekken bij de evaluatie en het ‘Plan van aanpak evaluatie regionale 

samenwerking’ ter besluitvorming voor te leggen aan de 7 gemeenteraden. Dit alles om meer 
draagvlak in de raden te creëren. 

 

 

Amendement 

2020-A2 
verworpen. 

 

Voorstel ‘Plan 
van aanpak 

evaluatie 
regionale 

samenwerking’ 

aangenomen. 



 
 

Vanuit de Achterhoek Raad werden diverse punten ingebracht in de 1ste ronde: 

- Is voor de inwoners van de Achterhoek helder wat er op Achterhoek-niveau gebeurt en wat er 
van belang is voor hen. 

- De focus moet veel meer verlegd worden naar wat de 7 gemeenteraden vinden van de 
samenwerking. 

- Opzet is in de basis goed; vraag is of het genoeg in evenwicht is. 
- De startbijeenkomst met de voltallige Achterhoek Raad is cruciaal. 

- Worden alle raden meegenomen en hebben zij nog voldoende grip? 

- Aandacht voor de samenwerkingscultuur; is deze verbeterd? 
- Fracties willen het gezamenlijk belang onderstrepen 

- Vrees voor geen eenduidig besluit bij consultatie 7 gemeenteraden; vanwege 
kerktorenpolitiek. 

- Er zijn twijfels over de democratische legitimatie.  

- Geen enkel dossier is voorgelegd aan de afzonderlijke raden.  
- Het plan mist een hoofdvraag en de formulering van de onderzoeksvragen is erg sturend. 

- Slager mag niet zijn eigen vlees gaan keuren. 
- Positief is het aanbrengen van belangrijke onderwerpen voor de Thematafels. 

- Juist gehandeld om bureau Berenschot in te schakelen. 
- De evaluatie moet niet onnodig complex en langdurig worden en men vreest dat dit wel 

gebeurt als het amendement compleet tot uitvoering wordt gebracht. 

 
N.b.: De CDA-fracties Achterhoek (m.u.v. CDA Bronckhorst) sturen nog 3 aanvullende vragen naar de 

griffier t.b.v. de evaluatie. 
 

Reactie Board 1ste termijn 

Dhr. Buunk (Achterhoek Board): 
- Het doel is om scherp in beeld te krijgen in welke mate de (inhoud gedreven) samenwerking 

bijdraagt aan het realiseren van (meer)waarde voor de Achterhoek.  
- Helder maken wat de legitimiteit is van de samenwerking en de keuzes die daarin worden 

gemaakt 
- Het komen tot een nadere aanscherping van de onderzoeksvragen en ze minder sturend 

maken, is een rol van de Achterhoek Raad  

- In de bijeenkomst met de Achterhoek Raad kunnen zaken nader gedefinieerd worden. 
 

 
 

 

 



 
 

Amendement 2020-A2 

- Aangegeven wordt dat de vertegenwoordiging vanuit de diverse raden en de leden van de 
Achterhoek Raad niet evenwichtig is. Gevraagd wordt de afzonderlijke raden meer te 

betrekken zodat iedereen input kan leveren. De Board wil het plan van aanpak op dat vlak 
aanpassen. Het is belangrijk dat gekeken wordt naar de mate van betrokkenheid van de 7 

raden en wat zij zien van de successen die geboekt zijn?  
- De onderzoekers zal worden gevraagd uit te werken hoe alle fracties van de 7 gemeenteraden 

hun inbreng goed kunnen leveren.  

- De 7 gemeenteraden zullen ook vertegenwoordigd zijn in de stuurgroep. 
- Om het geheel praktisch werkbaar te houden is de Board er geen voorstander van om het 

Plan van aanpak eerst nog voor te leggen ter besluitvorming aan de 7 gemeenteraden. Dit is 
ingewikkeld en kost relatief veel tijd.  

- De uitkomsten van de evaluatie en eventueel daaruit voortvloeiende wijzigingsvoorstellen 

zullen (tegelijkertijd met de wijzigingsvoorstellen die voortvloeien uit de aanpassing van de 
Wet Gemeenschappelijke Regelingen) worden voorgelegd aan alle 7 afzonderlijke raden.  

Daar kan het debat worden gevoerd en kan een mening worden gegeven. Op basis daarvan 
kunnen er dan verbeteringen / aanpassingen binnen de samenwerking worden doorgevoerd. 

 
Punten Achterhoek Raad 2de termijn 

De heer Schieven n.a.v. de reactie op het amendement 2020-A2 door Raad en Board: 

- Mooi dat er veel mensen mee kunnen praten via de individuele raden. 
- Tijdsbestek zou geen rol moeten spelen, het is belangrijk het in 1x goed te doen. 

- Mooi dat de eerste twee punten worden overgenomen door de Board maar het amendement 
willen we toch in stemming brengen. 

 

Vanuit diverse sprekers: 
- Het is belangrijk ervan bewust te zijn dat er twijfel was in diverse gemeenteraden bij het 

nemen van een besluit tot samenwerking 
- Goed dat de Board luistert en het voorstel omarmt om de 7 gemeenteraden meer te 

betrekken en verder ook diverse toezeggingen heeft gedaan 
- De 7 gemeenteraden zorgen voor het budget van de regio Achterhoek 

- Het voorstel mag geen voorbode zijn om toe te werken naar 1 of 2 gemeenten in de 

Achterhoek  
- Het moet een onafhankelijke evaluatie worden zonder sturing 

 
 



 
 

Reactie Board 2de termijn 

Dhr. Buunk: 
- De Board is niet tegen het voorleggen van het Plan van aanpak aan de afzonderlijke raden 

maar vindt het belangrijk nu van start te kunnen gaan. Op basis van de inbreng van vanavond 
wordt het plan aangepast. In de 1ste fase is volop ruimte voor de Achterhoek Raad om input 

te leveren en de focus aan te scherpen. In de 1ste fase wordt ook een stuurgroep gevormd 
waarin de 7 gemeenteraden vertegenwoordigd zullen zijn.  

- De uitkomst van de evaluatie met de bevindingen en eventuele adviezen gaat eerst naar de 

Achterhoek Raad en daarna naar alle 7 gemeenteraden zodat daar besproken kan worden 
hoe men verder wil met de samenwerking. 

 
Laatste punten Achterhoek Raad (3de termijn): 

- De Achterhoek Raadsleden zijn de vertegenwoordigers van hun lokale fractie maar ook van de 

lokale gemeenteraad en daarom past de besluitvorming over de aanpak van de evaluatie wel 
in de Achterhoek Raad. 

 
Dhr. Schieven tot slot: de uitkomst van de evaluatie zou rechtstreeks naar de 7 gemeenteraden 

moeten gaan en niet eerst langs de Achterhoek Raad moeten worden gebracht. Hij is hier pertinent 
op tegen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Besluitvorming 
Op basis van het aantal deelnemers konden er 160 stemmen (van de 166 in het totaal) worden 

uitgebracht. 
 

2020-A2 Amendement Gemeentebelangen Aalten, Gemeentebelangen Bronckhorst, 

Gemeentebelangen Berkelland, Lokaal Belang Oude IJsselstreek / VERWORPEN 
Uitkomst stemtabel (zie bijlage): 

 59 stemmen voor. 
 101 stemmen tegen. 

 0 stem onthouding. 
 6 stemmen afwezig. 

 

BESLUIT / AANGENOMEN met inachtneming van de toezeggingen van dhr. Buunk  
De Achterhoek Raad besluit  

 in te stemmen met het doel, de vraagstelling, de uitgangspunten en de aanpak van de 

evaluatie. 



 
 

 

Uitkomst stemtabel (zie bijlage): 
 126 stemmen voor. 

 34 stemmen tegen. 
 0 stem onthouding. 

 6 stemmen afwezig. 
 

5. Vaststelling beknopt 

verslag vergadering 
d.d. 09/12/2019 

 

Het verslag wordt vastgesteld  

Afgesproken is dat de Board de Achterhoek Raad kort en beknopt schriftelijk zal informeren over de 
status van de moties “Achterhoek Alumni”, Motie “Onderzoek snelle fietsverbindingen”, Motie “Behoud 

2 volwaardige Ziekenhuizen”. 

 

Het verslag is 

vastgesteld. 

6. Afsluiting De volgende vergadering vindt plaats op maandag 7 december 2020 om 19.30 uur. De verwachting is 

dat dit weer in digitale vorm zal zijn in verband met de Covid-19 ontwikkelingen. 
De voorzitter dankt eenieder voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering. 

 

 
 

 

 
Vastgesteld d.d.:  

 

Voor akkoord: 
 

 
……………………………...  ……………………………... 

 
Mevrouw B. Kortes  De heer M. Boumans 

Griffier    Voorzitter 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
 

LIJST ACTUELE MOTIES EN AMENDEMENTEN ACHTERHOEK RAAD 
 
 Actuele moties Titel en inhoud 

 

Status  

M M 2019-M2, AR: 09/12/19 
Indieners: D66-fracties Achterhoek, 

VVD-fracties Achterhoek, 
GemeenteBelangen Aalten, Lokaal 

Belang Oude IJsselstreek 

“Achterhoek Alumni”. Verzoekt de Board: 
- een haalbaarheidsonderzoek te doen t.b.v. digitaal 

Alumni-platform 
- diverse sparringpartners te betrekken  

- de uitkomsten via TT O&A terug te koppelen aan 

Achterhoek Raad en vervolgstappen te definiëren 

Memo Board d.d. 19/03/20: 
Verwachting is dat het projectplan voor de 

zomer bij TT SW&I ter besluitvorming 
voorligt. 

Afgehandeld d.d.: 

 M 2019-M3, AR: 09/12/19 

Indieners: Lokaal Belang Oude 

IJsselstreek, PvdA-fracties 
Achterhoek, GroenLinks-fracties 

Achterhoek, GemeenteBelangen 
Aalten 

“Snelle fietsverbindingen”. Verzoekt de Board: 

- de motie in te brengen als speerpunt bij TT M&B 

- in regionaal verband onderzoek op te starten naar 
mogelijke snelle fietsverbindingen 

- de Achterhoek Raad op hoogte te houden van voortgang 
onderzoek 

Informatieve memo bij stukken Achterhoek 

Raad 30/03/20 (geannuleerd). 

Memo Board d.d. 19/03/20:  
De TT M&B is bezig fietsverbindingen in 

kaart te brengen. Info in volgende raad. 
Informatieve memo bij stukken voor 

Achterhoek Raad 05/10/20. 
Afgehandeld d.d.: 

 

 M 2019-M4, AR: 09/12/19 

Indieners: CDA-fracties 

Achterhoek, 

D66-fracties Achterhoek, 

PvdA-fracties Achterhoek, 

Voor Winterswijk, 

Winterswijks Belang,  

GroenLinks-fracties Achterhoek, 

VVD-fracties Achterhoek, 

ChristenUnie-fractie Aalten 

GemeenteBelangen Aalten, 

HMV Aalten 

“Behoud 2 volwaardige ziekenhuizen Achterhoek”.  
Verzoekt de Board: 

- zich in te zetten voor het behoud van 2 volwaardige 

ziekenhuizen, inclusief genoemde afdelingen 
- zich in te zetten voor goede, kwalitatieve en bereikbare 

zorg in heel de Achterhoek 
- in gesprek te gaan met diverse betrokken partijen 

- een lange termijn visie af te dwingen 
- een positieve campagne te starten om zorgpersoneel te 

behouden en aan te trekken. 

 
 

Beantwoording vragen CDA Winterswijk bij 
stukken Achterhoek Raad 30/03/20 

(geannuleerd). 

Memo Board d.d. 19/03/20: 
Board heeft gesprekken gevoerd en gaat er 

nog meer voeren. Uiterlijk 30/03/20 stuurt 
de Board een memo naar de Raad. 

Memo Board d.d. 30/03/20:  
Reactie op de 5 punten die als verzoek aan 

de Board zijn opgenomen in de motie.  

Afgehandeld d.d.: 

 
 



 
 

 2020-A1, AR: 05/10/20 

Indieners:  

 

“Behoud 2 volwaardige ziekenhuizen Achterhoek”.  

Verzoekt de Board: 
- zich in te zetten voor het behoud van 2 volwaardige 

ziekenhuizen, inclusief genoemde afdelingen 
- zich in te zetten voor goede, kwalitatieve en bereikbare 

zorg in heel de Achterhoek 
- in gesprek te gaan met diverse betrokken partijen 

- een lange termijn visie af te dwingen 

- een positieve campagne te starten om zorgpersoneel te 
behouden en aan te trekken. 

 
 

Beantwoording vragen CDA Winterswijk bij 

stukken Achterhoek Raad 30/03/20 
(geannuleerd). 

Memo Board d.d. 19/03/20: 
Board heeft gesprekken gevoerd en gaat er 

nog meer voeren. Uiterlijk 30/03/20 stuurt 
de Board een memo naar de Raad. 

Memo Board d.d. 30/03/20:  

Reactie op de 5 punten die als verzoek aan 
de Board zijn opgenomen in de motie.  

Afgehandeld d.d.: 

 M 2019-M4, AR: 09/12/19 

Indieners: CDA-fracties 

Achterhoek, 

D66-fracties Achterhoek, 

PvdA-fracties Achterhoek, 

Voor Winterswijk, 

Winterswijks Belang,  

GroenLinks-fracties Achterhoek, 

VVD-fracties Achterhoek, 

ChristenUnie-fractie Aalten 

GemeenteBelangen Aalten, 

HMV Aalten 

“Behoud 2 volwaardige ziekenhuizen Achterhoek”.  

Verzoekt de Board: 
- zich in te zetten voor het behoud van 2 volwaardige 

ziekenhuizen, inclusief genoemde afdelingen 
- zich in te zetten voor goede, kwalitatieve en bereikbare 

zorg in heel de Achterhoek 

- in gesprek te gaan met diverse betrokken partijen 
- een lange termijn visie af te dwingen 

- een positieve campagne te starten om zorgpersoneel te 
behouden en aan te trekken. 

 

 

Beantwoording vragen CDA Winterswijk bij 

stukken Achterhoek Raad 30/03/20 
(geannuleerd). 

Memo Board d.d. 19/03/20: 
Board heeft gesprekken gevoerd en gaat er 

nog meer voeren. Uiterlijk 30/03/20 stuurt 

de Board een memo naar de Raad. 
Memo Board d.d. 30/03/20:  

Reactie op de 5 punten die als verzoek aan 
de Board zijn opgenomen in de motie.  

Afgehandeld d.d.: 

 M 2019-M4, AR: 09/12/19 

Indieners: CDA-fracties 

Achterhoek, 

D66-fracties Achterhoek, 

PvdA-fracties Achterhoek, 

Voor Winterswijk, 

Winterswijks Belang,  

GroenLinks-fracties Achterhoek, 

VVD-fracties Achterhoek, 

“Behoud 2 volwaardige ziekenhuizen Achterhoek”.  

Verzoekt de Board: 
- zich in te zetten voor het behoud van 2 volwaardige 

ziekenhuizen, inclusief genoemde afdelingen 

- zich in te zetten voor goede, kwalitatieve en bereikbare 
zorg in heel de Achterhoek 

- in gesprek te gaan met diverse betrokken partijen 
- een lange termijn visie af te dwingen 

- een positieve campagne te starten om zorgpersoneel te 
behouden en aan te trekken. 

 

Beantwoording vragen CDA Winterswijk bij 

stukken Achterhoek Raad 30/03/20 
(geannuleerd). 

Memo Board d.d. 19/03/20: 

Board heeft gesprekken gevoerd en gaat er 
nog meer voeren. Uiterlijk 30/03/20 stuurt 

de Board een memo naar de Raad. 
Memo Board d.d. 30/03/20:  

Reactie op de 5 punten die als verzoek aan 
de Board zijn opgenomen in de motie.  

Afgehandeld d.d.: 



 
 

ChristenUnie-fractie Aalten 

GemeenteBelangen Aalten, 

HMV Aalten 
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