
      

Bundel van de Algemeen Bestuur van 16 december 2020

 

 

 

1 Opening en mededelingen
\> Digitale nieuwsjaarsontmoeting \(Saar\)
\> 16 december om 14\.30 uur is het congres Lancering Achterhoek Monitor\. De uitnodiging is bijgevoegd\.

Uitnodiging congres lancering Achterhoek Monitor 19 december 2020.docx

2.a Lobby
Kennisnemen van de lobby gerelateerde zaken en activiteiten.

Memo Lobby 16 december 2020.docx

Bijlage 1 Lobby Achterhoek Tweede Kamerverkiezingen.pdf

Bijlage 2 Memo overleg Kamercommissie Volksgezondheid.docx

2.b Kennismaking met Joram van Donk
Joram van Donk is 1 december begonnen als lobbyist voor de Achterhoek.

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

Memo GROS 16 december 2020.docx

Bijlage 1 Programma werkbezoek Mecklenburg-Vorpommern.pdf

4 Aanpak droogte (mondeling J. van Oostrum)
J. van Oostrum zal de stand van zaken toelichten.

5 Herziening Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek – 25ste wijziging
Akkoord gaan met de 25ste wijziging van de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek en deze ter
besluitvorming aanbieden aan de gemeenteraden conform bijgevoegde brief en concept raadsvoorstel
(bijlagen 3 en 4).

Voorstel Herziening Samenwerkingsregeling - 25ste wijziging.docx

Bijlage 1 Herziening Samenwerkingsregeling - 25ste wijziging.docx

Bijlage 2 Tekstuele wijzigingen 25ste wijziging Samenwerkingsregeling.docx

Bijlage 3 Aanbiedingsbrief voor raden Herziening Samenwerkingsregeling.docx

Bijlage 4 Concept raadsvoorstel Herziening Samenwerkingsregeling.docx

6 Projecten Regio Deal en Investeringsfonds (worden 10 december in de Board besproken)
Akkoord gaan met de voorliggende vier projecten en de voorgestelde financiering:
1\. Elektrische Deelvoertuigen Coöperatie Groenkracht Groenlo
2\. Elektrische Deelvoertuigen Coöperatie Zonnig Zieuwent
3\. Biobased Kennis & ontwikkelplatform Innovatieregio Achterhoek \(BKIA\)
4\. Duurzame Eiwitproductie Achterhoek

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

Voorstel goedkeuren projecten.docx

Aanvraagformulier Elektrische Deelvoertuigen Coöperatie Groenkracht Groenlo.pdf

Beoordeling Elektrische Deelvoertuigen Coöperatie Groenkracht Groenlo.docx

Aanvraagformulier Elektrische Deelvoertuigen Coöperatie Zonnig Zieuwent.pdf

Beoordeling Elektrische Deelvoertuigen Coöperatie Zonnig Zieuwent.docx

Aanvraagformulier BKIA.docx

Beoordeling BKIA.docx

Aanvraagformulier Duurzame Eiwitproductie Achterhoek.pdf

Beoordeling Duurzame Eiwitproductie Achterhoek.docx

projectenoverzicht per eind november 2020.pdf

7 Stand investeringsfonds en voorstel bestemming extra decentralisatie uitkering bevolkingsdaling 2021
1.    Kennis nemen van de stand van het investeringsfonds.
2.    Akkoord gaan met het toevoegen van de extra decentralisatie uitkering in 2021 aan het
investeringsfonds



 

Voorstel stand investeringsfonds en bestemming extra decentralisatie uitkering.docx

8 Verslag van de vergadering van 11 november 2020
Vaststellen van het verslag.

Verslag_Algemeen_Bestuur_11_november_2020.docx

9 Rondvraag en sluiting



1 Opening en mededelingen

1 Uitnodiging congres lancering Achterhoek Monitor 19 december 2020.docx 

 

 
Uitnodiging – Online congres lancering Achterhoek Monitor 
woensdag 16 december, 14.30 – 16.30 uur
Meld je hier aan!
 
Hoe zit onze Achterhoek in elkaar? Hoe staan we er economisch voor en qua welvaart? Juist in deze 
tijd nog actueler dan normaal. 
In de Achterhoek Monitor zijn allerlei data bij elkaar gebracht en in een jaarpublicatie zijn de 
ontwikkelingen beschreven. 
Graag nodigen wij u uit voor een online congres om als eerste kennis te nemen van de resultaten.
 
Wat kunt u verwachten?
 Toelichting over het doel van de Achterhoek Monitor
 Lancering van een online dashboardomgeving 
 Een beeld van de belangrijkste bevindingen
 Wat dit betekent voor de Achterhoek
 En inspiratie wat we ermee kunnen doen

 
Onder gespreksleiding van Marije Alma nemen onderstaande leden van de stuurgroep Achterhoek 
Monitor u hierin mee:
 Willem Buunk, wethouder gemeente Bronckhorst en lid van de Achterhoek Board
 Henri de Groot, hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek aan de Vrije Universiteit te 

Amsterdam en lid van de Sociaal-Economische Raad (SER)
 Gert-Jan Hospers, economisch geograaf aan de Universiteit Twente en bijzonder hoogleraar 

Transitie in Stad en Regio aan de Radboud Universiteit
 
Ook deelt Otto Raspe (RaboResearch) zijn bevindingen over de brede welvaart in de Achterhoek. 
Samen met Marjolein Boezel (van Raam o.v.b.) zal besproken worden wat de waarde van de monitor 
is voor het regionale bedrijfsleven.
 
De Achterhoek Monitor is gemaakt voor alle partijen die werken aan de toekomst van de Achterhoek 
en deze eerste monitor zal aangeboden worden aan 
Peter van ’t Hoog gedeputeerde voor de Achterhoek.
 
Bent u erbij?
Aanmelden kan via onderstaande link. U ontvangt voor aanvang van het congres de toegangslink.
https://8rhk.nl/nieuws/lancering-achterhoek-monitor/
 
Namens de Achterhoek Board,
Willem Buunk
 



2.a Lobby 

1 Memo Lobby 16 december 2020.docx 

ALGEMEEN BESTUUR

Vergadering d.d.
Agendapunt
Onderwerp
Portefeuillehouder

: 16 december 2020

: 2

: Lobby

: De heer O. van Dijk 

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

Toelichting:

Lobby Achterhoek Tweede Kamerverkiezingen: brief Achterhoek Raad
Op 18 november 2020 is er vanuit 8RHK ambassadeurs een brief verzonden naar de Achterhoek 
Raad. Zie hiervoor bijlage 1. In die brief is een oproep gedaan aan de Raadsleden om de 
lobbyspeerpunten van de Achterhoek, zoals verwoord in het lobbydocument ‘Speerpunten – lobby 
uit onverwachte hoek’, via moties en amendementen te laten landen in het verkiezingsprogramma 
van hun partij.

Lobby rondom preventie
3 december is het overleg van de Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport waar 
onder meer gesproken wordt over preventie.
Vanuit Achterhoek in Beweging en de Thematafel de Gezondste Regio is er voor deze 
commissievergadering een memo opgesteld. Zie hiervoor bijlage 2. In deze memo staat opnieuw 
een verzoek om experimenteerruimte voor de Achterhoek, ondersteund met bijbehorende 
financiële middelen. De memo volgt op twee eerder ingebrachte moties (in 2018 en 2019) waarin 
ook al om experimenteerruimte voor de Achterhoek werd gevraagd. Tot op heden is er niets 
gebeurd met deze moties. De memo is via Otwin van Dijk en Marijke van Haaren ingebracht bij de 
commissieleden John Kerstens (PvdA) en Anne Kuik (CDA). 

Bijdrage uit Europese fondsen voor provincies Overijssel en Gelderland
De provincies Overijssel en Gelderland ontvangen de komende jaren circa €179 miljoen euro uit 
het Europese EFRO fonds. Dat is de uitkomst van afspraken die beide provincies 25 november 
hebben gemaakt met staatssecretaris Keijzer. Het geld wordt ingezet voor het innovatieve en 
duurzame mkb in Oost-Nederland en in het bijzonder om de Oost-Nederlandse maakindustrie te 
verduurzamen. Daarnaast ontvangt Oost-Nederland €55 miljoen extra vanuit het Europese fonds 
REACT-EU. Dit Europese fonds is bestemd voor een digitaal en groen herstel van regionale 
economie. Deze €55 miljoen is een compensatie voor het feit dat Oost-Nederland niet in 
aanmerking komt voor het Just Transition Fonds (JTF) (bestemd voor energietransitie bij de 
industrie) en te maken heeft met een verlaging van het aandeel EFRO voor 2021-2027 ten 
opzichte van de vorige periode.
De komende periode zal in overleg met de provincie Gelderland gekeken worden hoe de 
Achterhoek aanspraak kan maken op een deel van beide gelden. 

Update Nederland Slim Benutten
In de vorige lobby memo’s heb ik u geïnformeerd dat de campagne in de tweede fase zit. Daarin 
worden vijf ‘ruimtes’ in de etalage gezet om de partijen en kandidaat-Kamerleden te wijzen op de 
oplossingen die de regio’s van Oost-Nederland op uiteenlopende terreinen te bieden hebben:

- Ruimte voor Sleuteltechnologieën
- Ruimte voor Wonen en bereikbaarheid
- Ruimte voor MKB / Familiebedrijven



- Ruimte voor Transitieopgaven
- Ruimte voor  Landbouw & Natuur

Inmiddels zijn vier van de vijf thema’s aan bod gekomen met een persbericht en video; alleen het 
thema Ruimte voor Transitieopgaven resteert nog (2 december). Daarna begint de laatste fase 
van de campagne. Daarin wordt geprobeerd Den Haag nog dichter naar Oost-Nederland te halen. 
De belangrijkste activiteiten die nog op de planning staan, zijn als volgt:

 2 december 2020: Persbericht en video thema Ruimte voor Transitieopgaven
 11 januari 2020: ‘Vraag het uw Kamerlid’. Een online platform om gesprek aan te gaan 

met Oost-Nederlandse kandidaat Tweede Kamerleden.
 Eind januari/februari 2020: Vijf werkbezoeken voor kandidaat Tweede Kamerleden uit 

Oost-Nederland rondom de hierboven genoemde thema’s, in samenwerking met VNO-
NCW. De werkbezoeken hebben een hybride vorm in verband met corona: een kleine 
groep is fysiek aanwezig bij het werkbezoek, de rest heeft de mogelijkheid digitaal deel 
te nemen. Het idee is om rondom het thema Ruimte voor Landbouw & Natuur een 
werkbezoek te organiseren in februari bij de Marke. Meer informatie hierover volgt. 

 Februari 2020: Stembusakkoord. Kandidaat Kamerleden wordt gevraagd zich op een 
aantal thema’s de komende jaren in te zetten. 

 Februari 2020: Verkiezingsdebat. Omroep Gelderland en RTV Oost werken aan een 
Oost-Nederlands verkiezingsdebat. Hiervoor worden de Oost-Nederlandse kandidaat 
Kamerleden uitgenodigd.

Tot slot verschijnt er voor het thema Ruimte voor MKB / Familiebedrijven tot aan de Tweede 
Kamerverkiezingen elk week een vlog bij een innovatief bedrijf of initiatief uit Oost-Nederland. 
Voor elke regio zijn er twee vlogs. Het doel hiervan is om het MKB in Oost-Nederland en de 
oplossingen waaraan ze werken beter zichtbaar te maken. De vlogs in de Achterhoek zijn bij 
Bronkhorst High-Tech en Kaak Group.

Bijlagen
Bijlage 1: Lobby Achterhoek Tweede Kamerverkiezingen
Bijlage 2: Memo overleg Kamercommissie Volksgezondheid

Vervolgactie:
communicatie: 
Mededeling beslissing 
aan:

Bijlagen:
Meegezonden: 
Ter inzage: 
Plaats van inzage:

Consequenties:
Financieel: 
Personeel:

Nadere informatie bij: 
Jord Knuiman / Saar Veneman

 Tel.nr.: (0314) 32 12 17



1 Bijlage 1 Lobby Achterhoek Tweede Kamerverkiezingen.pdf 

 
18 november 2020           
 
Beste Achterhoek ambassadeur, geacht lid van de Achterhoek Raad, 
 
Onlangs ontving u van ons het lobbydocument ‘Speerpunten – lobby uit onverwachte hoek’, naar aanleiding van 
de bijeenkomst met de Achterhoek Raad. Omdat we het belangrijk vinden dat alle Achterhoek ambassadeurs de 
lobbyspeerpunten uitdragen, willen we het volgende aan u vragen. 
 
De landelijke partijen publiceren binnenkort het conceptverkiezingsprogramma, of hebben dat zelfs al gedaan. 
Na de publicatie bestaat de mogelijkheid om moties en amendementen in te dienen. Hier gaat u wellicht met uw 
lokale afdeling of regio naar kijken, of misschien is dit deels al gebeurd.  
 
Het is in het belang van de Achterhoek dat onze speerpunten ook in de verkiezingsprogramma’s van de 

verschillende partijen doorklinken. Dat helpt om ook de komende regeringsperiode en in aanloop naar de 
verkiezingen, de blik van Den Haag op de regio’s te richten, in het bijzonder de onze. Om zo aandacht te vragen 
voor oplossingen die wij kunnen bieden voor landelijke uitdagingen. 
 
Vanuit de Achterhoek ambassadeurs (8RHK), het samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties, willen we graag onderstaande punten laten landen in de verkiezingsprogramma’s. 
We willen u vriendelijk vragen om bij het indienen van moties en amendementen specifiek aandacht te besteden 
aan de kwaliteiten van onze regio. Met uw hulp en inzet kunnen we de Achterhoek neerzetten als dé 
experimenteerregio van Nederland en tegelijkertijd aandacht vragen voor de bereikbaarheid van, naar en binnen 
de Achterhoek. 
 
De Achterhoek als experimenteerregio: Deze tijd vraagt om de Achterhoek 
De Achterhoek onderscheidt zich door haar open innovatiesysteem, dat past bij onze doe-mentaliteit. In onze 
unieke Smart Governance samenwerking pakken ondernemers, zorginstellingen, woningcoöperaties en overheid 
gezamenlijk uitdagingen aan. We hebben hier de kracht, de ruimte en de kennis om experimenteerregio te zijn 
voor heel Nederland en zo bij te dragen aan oplossingen voor grote maatschappelijke opgaven. 
 
1. Maakindustrie (Smart Industry) 
De maakindustrie is een belangrijke sector voor innovatie en economische groei in Nederland en de Achterhoek. 
Niet voor niets is er in de Achterhoek een nauwe samenwerking tussen VNO-NCW, de industriële kringen, 
onderwijsinstellingen en 8RHK ambassadeurs. De projecten die hier ontstaan hebben veel draagvlak en komen in 
een hoog tempo van de grond.   
 
Onze oproep: 
Ondersteun de maakindustrie in Nederland en de Achterhoek in het bijzonder. Door reshoring (terugkeer van 
productie naar Nederland) kan de Nederlandse economie in de toekomst minder afhankelijk zijn van het 
buitenland. De Achterhoek kan (en wil) hierin als experimenteerregio dienen. 
Ons aanbod: 
De Achterhoek is een voorbeeld voor de wijze van samenwerking tussen bedrijfsleven en andere sectoren. Benut 
deze kennis en ervaring op het gebied van Smart Industry, reshoring en innovatie voor opschaling en toepassing 
in andere regio’s. 
 
2. Kringlooplandbouw 
Verduurzaming van de landbouw is van groot belang. De Achterhoek is nadrukkelijk betrokken bij deze transitie. 
De Achterhoek is voorbeeldregio met de bloeiende vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek, het project 
Kunstmestvrije Achterhoek en het agro-innovatiecentrum De Marke (een samenwerking met Wageningen 
University & Research). De oplossingen die binnen deze initiatieven ontwikkeld en getest worden, zijn breed 
toepasbaar voor de rest van Nederland.  
 
Ons oproep: 
Ondersteun de Achterhoek in haar gebiedsgerichte aanpak van de plattelandsproblematiek. De huidige ombouw 
naar kringlooplandbouw gebeurt in samenhang met de grote energieopwekkingsopgaven, de 
stikstofproblematiek, de droogte en de biodiversiteit. Er is ook volop aandacht voor opkomende ondermijnende 

criminaliteit in vrijkomende agrarische bebouwing. 
Ons aanbod 
De Achterhoek loopt voorop in innovatie van de sector en kringlooplandbouw, zoals met de kunstmestvrije 
Achterhoek. Deze kennis en ervaring delen we graag met andere regio’s, zodat er oplossingen komen voor 
landelijke problemen. 
 



 
 
3. Preventie en gezondheidszorg 
De Achterhoek wil ook experimenteerregio zijn voor de omslag in de gezondheidszorg richting preventie. Dit is 
van belang om de toenemende druk op de zorg te verminderen. Als Achterhoek willen we dat gezondheid, 
preventie en een gezonde leefstijl leidend zijn en dat mensen hier zelf de regie over voeren. Hoewel preventie de 
nodige aandacht krijgt op de landelijke agenda’s, blijven financiële middelen hiervoor achter. Als Achterhoek 
zetten we in op (minstens) een verdubbeling van het zorgbudget gericht op preventie. Zo wordt een gezonde 
leefstijl voor álle inwoners vanzelfsprekend. 
 
Onze oproep 
Benadruk het belang van preventie en een gezonde leefstijl. Door het zorgbudget gericht op preventie 
(minstens) te verdubbelen, blijven mensen langer gezond en is er later minder zorg nodig.  
Ons aanbod 
Maak gebruik van de kennis die de Achterhoek ook landelijk heeft ingebracht. Onze regio loopt voorop met het 
Regionale Sport- en Preventieakkoord en Achterhoek in Beweging en kan als experimenteerregio dienen voor de 
omslag in de gezondheidszorg. 
 
De Achterhoek en mobiliteit: Breng de Achterhoek dichterbij 
Onze grootste uitdaging op het gebied van mobiliteit is een goede bereikbaarheid van, naar en binnen de 
Achterhoek. Dat is een belangrijke randvoorwaarde voor een aantrekkelijke regio in de toekomst. Het bepaalt of 
iemand van buiten de Achterhoek hier solliciteert. Of dat jongeren hier willen blijven wonen en werken of juist 
terugkomen om hier een toekomst op te bouwen. Het bepaalt ook of mensen uit andere delen van het land 
bereid zijn zich hier te vestigen om te wonen en werken. Kortom, zonder een goede bereikbaarheid kan de 
Achterhoek niet groeien. 
 
Onze oproep 

• Benadruk het belang van robuuste en snelle verbindingen in Oost-Nederland en de noodzaak van 

Rijksinvesteringen in de RegioExpres op de spoorlijn tussen Winterswijk en Arnhem in het bijzonder. 
Deze investeringen zijn nodig om regio’s zoals de Achterhoek beter aan te laten sluiten op de stad. 

• Benadruk het belang van investeringen in fijnmazige bereikbaarheid binnen de regio’s: snel, slim, 
duurzaam en sociaal vervoer. Investeer in innovatieve oplossingen zoals deelfietsen en -voertuigen om 
de mobiliteit en bereikbaarheid van de regio’s te verbeteren.  

 
Dit zijn de punten die we graag onder uw aandacht brengen. We danken u hartelijk voor uw aandacht en 
eventuele medewerking. 
 
Indien u meer informatie wenst of hulp nodig heeft bij het schrijven van moties en amendementen, kunt u 
contact opnemen met de medewerker Public Affairs van de 8RHK ambassadeurs, Jord Knuiman, via 
j.knuiman@8rhk.nl of 06-14317046.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Otwin van Dijk  Mirjam Koster 
Algemeen Bestuur Achterhoek Board 

 
 



1 Bijlage 2 Memo overleg Kamercommissie Volksgezondheid.docx 

MEMO 20201119 De Gezondste Regio
Overleg kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
3 december 2020 

Leden van de commissie: 
1. Kees van der Staaij (SGP)
2. Vera Bergkamp (D66)
3. Thierry Baudet (FvD) 
4. Leonie Sazias (50+)
5. Fleur Agema (PVV)
6. John Kerstens (PvdA) (contact via Otwin van Dijk) 
7. Antje Diertens (D66) (contact via AiB werkbezoek) 
8. Wim-Jan Renkema (GL)
9. Henk van Gerven (SP)
10. Rudmer Heerema (VVD) (contact via AiB Jan Markink) 
11. Joba van den Berg (CDA)
12. Helma Lodders (VVD)
13. Carla Dik-Faber (CU)
14. Kelly Regterschot (VVD)
15. Tunahan Kuzu (DENK)
16. Hayke Veldman (VVD)
17. Rens Raemakers (D66)
18. Chris Jansen  (PVV)
19. Corinne Ellemeet (GL)
20. Maarten Heijink (SP) 
21. Antoinette Laan Geselschap (VVD)
23. Eva van Esch (PvdD)
24. Roy van Aalst (PVV)
25. Lenny Geluk-Poortvliet

Inhoudelijke aanknopingspunten bij de brief Preventief Gezondheidsbeleid: 
Pagina 6 van de brief hele alinea geel gearceerd: ‘Factsheet Preventie…doen toekomen’. 

 Visievorming in de Achterhoek is gedaan door zorgverzekeraar, gemeentes en alle 
zorgsectoren

 Gezamenlijk getrokken de realisatie van het Regionale Preventieakkoord 
 Gestart met de accelaratiefase van het Kavelmodel (gericht op gezondheid anders 

organiseren, financieren en monitoring). 

Eerder aangenomen Moties: 
2018 Bruins Slot en Heerema ->  aanhaken bij experimenteerregio 
2019 von Martels cs -> geen directe aanknopingspunten voor preventieakkoord



Mogelijkheden voor vragen: 

Lezende in de brief van de Stas dat: 
VWS samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten op het gebied van preventie bij 
risicogroepen stimuleert. En opmerkt dat deze samenwerking geen vanzelfsprekende en eenvoudige 
opgave is. 

In de wetenschap dat: 
Verzekeraar, gemeenten en andere zorgpartijen in de Achterhoek samenwerken binnen de 
thematafel De Gezondste Gegio. 

- Een gezamenlijke visie hebben ontwikkeld. 
- Een regionaal beweeg- en sport akkoord in 2018 hebben gesloten en van de zomer een 

regionaal preventieakkoord hebben gesloten met meer dan 85 stakeholders.
- Een governance structuur hebben ingericht om van visie naar praktijk te komen.
- Gezamenlijk hebben gekozen voor het uitwerken van de eerste fase van het kavelmodel (en 

zich daarmee gaan richten op het anders organiseren, financieren en meten van de zorg) 
- Zo focussen op meer gezondheid, preventie en minder zorg, zodat de zorg ook in de 

toekomst betaalbaar en toegankelijk blijft. 
- De eerste regio in Nederland is die deze stap naar structurele inzet op gezondheid en 

preventie maakt

En: 

- Op basis van de in 2018 door de Kamer aangenomen motie ( bij de vaststelling van de 
begrotingsstaten 2019) heeft onderzocht welke ruimte er nodig is om een succes te maken 
van meer focus op preventie en gezondheid. 

Is de Stas (minister) bereid om de Achterhoek te ondersteunen bij: 

- Het ondersteunen van het voeren van gesprekken en overleggen met systeemspelers die 
willen of moeten veranderen om de omslag mogelijk te maken?

- Beschikbaar stellen van middelen of fte om het team met experts aan te vullen dat de 
inwoners, professionals en bestuurders ondersteunt met  kennis kunde en organisatiekracht.

- Een bijdrage te leveren aan het investeringsfonds dat partijen in de gelegenheid stelt om 
projecten die nu op projectbasis (tijdelijk) worden gefinancierd structureel gefinancierd te 
krijgen. 
 



3 Grensoverschrijdende samenwerking

1 Memo GROS 16 december 2020.docx 

ALGEMEEN BESTUUR

Vergadering d.d.
Agendapunt
Onderwerp
Portefeuillehouder

: 16 december 2020
: 3
: Gros
: De heer J. Bengevoord 

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

Toelichting:

Grenslandprijs 2020
Het project spreekjebuurtaal heeft op 2 december de Grenslandprijs 2020 gewonnen uit 36 
inzendingen.

Bijeenkomst D5/NL6+2 
Op 19 november 2020 vond er een kennismaking met de nieuwe burgemeesters van de Kreis 
Borken plaats. In verband met het vuurwerkverbod in Nederland voor 2021 is afgesproken om een 
campagnefilm te maken waarin burgemeesters, EUREGIO en de Kreis Borken een oproep doen om 
geen vuurwerk in Duitsland te kopen of af te steken.

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

VNGi project Oekraïne
Op 30 november vond het VNGi project Oekraïne plaats, waarin Winterswijk in het kader van een 
USAID project met twee Oekraïense gemeenten kennis uitwisselt op het gebied van toerisme en 
city marketing en alternatieve energiebronnen en verduurzaming. Wanneer het project in 2021 
wordt voortgezet is het denkbaar dat een vervolgtraject met Oekraïne regio-breed kan worden 
uitgerold.   

Spreek je Buurtaal Slot event
30 november 2020 was het Online Slot Event van het INTERREG project Spreek je buurtaal. Er 
wordt vooruitgeblikt op het vervolg van het buurtaalonderwijs en er is speciaal Duits-Nederlands 
lesmateriaal ontwikkeld dat vanaf 30 november in gebruik is genomen.

Webinar 1 december
8RHK ambassadeurs en de Duitsland coördinatoren organiseren op 1 december het webinar 
INTERREG / Europese subsidies.
Tijdens het webinar informeren Ellen Jansen (Provincie Gelderland), Karolien de Bruine (Oost NL) 
en Joris Bengevoord (burgemeester gemeente Winterswijk) over de mogelijkheden van INTERREG 
en Europese subsidies in de breedste zin van het woord. Een interessant onderwerp zo blijkt uit 
de meer dan 100 aanmeldingen.

Grensstedenoverleg
G40-werkgroep grensgemeenten en COVID-19
De G40 heeft -in samenwerking met de VNG- onderzoek laten doen naar de impact van Covid-19 
op grensregio’s. Het onderzoek is (in de vorm van een quickscan) uitgevoerd door 
Platform31/Birch in opdracht van de tijdelijke bestuurlijke werkgroep ‘COVID-19 in grensregio’s’ 
van de G40.
Op dinsdag 17 november zijn de quickscan en de bestuurlijke aanbevelingen in een Webinar door 
de opstellers verder toegelicht en de deelnemers hebben aanvullingen gedaan op de 



aanbevelingen. Het is in ieder geval van belang om langs de grens in tijden van crises intensief 
contacten te onderhouden op gelijk niveau, maatwerk te leveren en de samenwerking structureel 
te maken. Daarnaast moet het Rijk regionale herstelplannen ondersteunen. Het rapport is terug te 
vinden op: https://www.g40stedennetwerk.nl/nieuws/grensregios-crisistijd

Tegenbezoek Mecklenburg-Vorpommern (digitaal)
Vorig jaar is een Achterhoekse delegatie ter ere van het bezoek van het Koningspaar in 
Mecklenburg-Vorpommern geweest waar we Achterhoekse projecten rondom het thema leefbaar 
platteland hebben voorgesteld. Een in mei en oktober 2020 gepland tegenbezoek kon door corona 
niet plaatsvinden. Op 4 december vindt een digitaal tegenbezoek plaats, waarbij iedere gemeente 
in de Achterhoek één project op het gebied van leefbaar platteland voorstelt (zie Bijlage 1 voor 
het programma). Het fysieke tegenbezoek staat gepland voor 4 – 6 maart 2021. 

Gros gerelateerde activiteiten
2 december 2020: Grenslandconferentie, Duisburg
22 januari 2021: Inspirationsmittag Grenzhoppers
4- 6 maart 2021: Werkbezoek Mecklenburg-Vorpommern

Bijlagen
Bijlage 1: Programma werkbezoek Mecklenburg-Vorpommern (digitaal)

Vervolgactie:
communicatie: 
Mededeling beslissing 
aan:

Bijlagen:
Meegezonden: 
Ter inzage: 
Plaats van inzage:

Consequenties:
Financieel: 
Personeel:

Nadere informatie bij: 
Nicky Eppich  

 Tel.nr.: (06) 11 36 26 34
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Programm digitaler Besuch Achterhoek zum Thema vitaler ländlicher Raum 
 
Datum:  4. Dezember 2020      
Zeit:  13.30 – 15.30 Uhr 
Ort:  Digital, via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/4137104023 
 
 
13.30 – 13.40 Begrüßung durch Deutschland Beauftragter der Region Achterhoek  

(Joris Bengevoord, Bürgermeister der Gemeinde Winterswijk)  

13.40 – 13.55 Die Region Achterhoek – abgelegene Ecke oder Mittelpunkt? 

(Mark Boumans, Vorsitzender der 8rhk Ambassadeurs / Bürgermeister der 

Stadt Doetinchem)    

14.00 – 14.10 Kunst in der Achterhoek: Silo-Art-Tour – ein Erlebnis.  

(Bernou Wagenaar, Gemeinde Oost Gelre) 

14.10 – 14.20 Projekt LeefSamen (LebtZusammen):  sicher älter werden auf dem Land. 

(Alexandra Arens, Gemeinde Aalten) 

14.20 – 14.30 Vital Engbergen: ein praktisches Beispiel für ländliche Entwicklung. 

(Janine Kock, Beigeordnete, Gemeinde Oude IJsselstreek) 

14.30 – 14.40 Mälzerei Masterveld: Malz für lokale Brauereien.  

(Arie Schoemaker, Gemeinde Winterswijk) 

14.40 – 14.50 Beltrum – ein Dorf macht Wohnen für junge Leute möglich.  

(Winny Scheringa in Zusammenarbeit mit der Dorf-Interessengrupe, 

Gemeinde Berkelland) 

14.50 – 15.00   Touristische App VreWin – die Region per App erleben. 

(Bert Roeterdink, Gemeinde Winterswijk) 

15.00 – 15.10 De Marke – hochmoderne Testfarm für Kreislaufwirtschaft.  
(Joop Spijkers, Gemeinde Bronckhorst) 
 

15.10 – 15.25 Provinz Gelderland – Flächenspezifischer Ansatz 2030 & (Eu)regionale 

Zusammenarbeit (Katharina Kampmann, Provincie Gelderland) 

Ca. 15.25 Uhr  Abschluss & Vorausblick auf den Besuch in 2021. 
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ALGEMEEN BESTUUR

Vergadering d.d.
Agendapunt
Onderwerp
Portefeuillehouder

: 16 december 2020
: 5
: Herziening Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek – 25ste wijziging
: de heer M. Boumans

Voorstel
- Akkoord gaan met de 25ste wijziging van de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek en 

deze ter besluitvorming aanbieden aan de gemeenteraden conform bijgevoegde brief en 
concept raadsvoorstel (bijlagen 3 en 4).

Toelichting
Aanleiding voor de wijziging van de samenwerkingsregeling is het aanbrengen van een versnelling 
in het subsidieverleningsproces. Deze versnelling houdt in dat de provincie de voor de Achterhoek 
beschikbaar gestelde middelen voor de Gebiedsagenda Achterhoek in één keer aan Regio 
Achterhoek beschikt; nu gaat elke projectaanvraag nog voor akkoord naar GS. Om deze stap er 
tussenuit te kunnen halen, moet een aantal zaken duidelijker worden vastgelegd in de formele 
stukken van Regio Achterhoek. 
Dit vraagt om een wijziging in de samenwerkingsregeling en de algemene subsidieverordening. 
Daarnaast worden nadere regels opgesteld voor projecten van de Achterhoek Visie 2030. De 
wijziging van de samenwerkingsregeling ligt nu voor, de algemene subsidieverordening en de 
nadere regels worden in januari 2021 voorgelegd, omdat deze aanpassingen meer tijd vergen. De 
wijziging van de samenwerkingsregeling behoeft goedkeuring van de afzonderlijke raden wat 
doorlooptijd vraagt. Daarom willen we dit nu vast in gang zetten.
Overigens zal de samenwerkingsregeling naar verwachting in 2021 nogmaals moeten worden 
aangepast vanwege wijzigingen in de WGR en mogelijk naar aanleiding van de uitkomsten van de 
evaluatie. Maar we willen met deze wijzigingen niet hierop wachten vanwege afspraken met de 
provincie over het versnellen van het subsidieverleningsproces.

Naast de wijziging ten aanzien van het verstrekken van subsidies, is in de 25ste wijziging van de 
Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek nog een aantal andere wijzigingen meegenomen:

Rechtspositie
Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. 
Als gevolg daarvan wordt de CAR-UWO in de samenwerkingsregeling vervangen door de CAO 
Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. Om aan te kunnen sluiten bij deze CAO is Regio 
Achterhoek –met instemming van de zeven gemeenteraden- lid geworden van de 
Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO); artikel 6 geeft 
hiervoor nu de bevoegdheid.

Nazorg en overdracht regionale stortplaatsen en afbouwtaken
De taken op het gebied van nazorg en overdracht van regionale stortplaatsen en de afbouwtaken zijn 
inmiddels afgerond. Derhalve is het niet meer nodig deze taken te vermelden in de 
samenwerkingsregeling. De artikelen waarin naar deze taken wordt verwezen, zijn aangepast.

Technische wijzigingen



In deze 25ste wijziging van de samenwerkingsregeling wordt tevens een aantal technische wijzigingen 
doorgevoerd. Het gaat onder andere om een foutieve verwijzing naar een artikel van de wet en  
tekstuele wijzigingen op het gebied van archivering.

De 25ste wijziging van de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek is bijgevoegd (bijlage 1). In 
bijlage 2 zijn de tekstuele wijzigingen opgenomen.

Procedure:
DB d.d.: 25 november 
2020
Achterhoek Board 
d.d.: nvt

Vervolgactie:
communicatie: 
Mededeling beslissing 
aan:

Bijlagen:
Meegezonden: 4
Ter inzage: 
Plaats van inzage:

Consequenties:
Financieel: nee
Personeel: nee

Nadere informatie bij: Martine Angenent  Tel.nr.: (0314) 32 12 38



1 Bijlage 1 Herziening Samenwerkingsregeling - 25ste wijziging.docx 

Herziening Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek
25ste wijziging

De raden en colleges van burgemeesters en wethouders van de gemeenten Aalten, Berkelland, 
Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk

Ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

Overwegende

- Dat een aantal artikelen in de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek juridisch niet voldoet;
- Dat de taken rondom nazorg en overdracht van regionale stortplaatsen en de afbouwtaken zijn 

afgerond;
- Dat de CAR-UWO per 1 januari 2020 is vervallen en er per 1 januari 2020 een CAO 

Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties van kracht is.
 
Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en op artikel 38 van de Samenwerkingsregeling
Regio Achterhoek (24ste herziening);

Besluiten

De 25ste wijziging van de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek vast te stellen.

Artikel I
De Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek (24ste wijziging) wordt als volgt gewijzigd:

A
Artikel 3 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

Artikel 3: Doelstelling en taken
1. Regio Achterhoek heeft tot doel het behartigen van de gemeentelijke belangen van de 

gemeenten op het gebied van:
 Economische ontwikkeling, en specifiek op het gebied van:

- Smart werken & Innovaties
- Onderwijs & Arbeidsmarkt

 Ruimtelijke ontwikkeling & volkshuisvesting, en specifiek op het gebied van:
- Vastgoed & Woningmarkt

 Mobiliteit & Bereikbaarheid
 Zorginnovaties
 Circulaire economie & Energietransitie
 Natuur;
 Lobby;
 Het verwerven en verstrekken van Subsidies;
 Grensoverschrijdende samenwerking, met name gericht op Duitsland.

2. Regio Achterhoek voert daarbij in ieder geval de volgende taken uit:
 de profilering van de Achterhoek;
 het vertegenwoordigen van de overheid in de regionale samenwerking met andere partijen 

zoals de ondernemers en maatschappelijke organisaties;



3. Het algemeen bestuur kan een inhoudelijke kader voor taken ter behartiging van de in lid 1 
bedoelde belangen vaststellen. Zulks met in achtneming van hetgeen in deze regeling nader is 
bepaald met betrekking tot de taken en bevoegdheden van Regio Achterhoek.

B
Artikel 6 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

Artikel 6: Bevoegdheden
1. Ten behoeve van de uitvoering van de in artikel 3 genoemde taken, komen aan de 

bestuursorganen van Regio Achterhoek de daarop betrekking hebbende bevoegdheden toe.
2. Het algemeen bestuur is bevoegd tot het oprichten van en het deelnemen in stichtingen, 

maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge 
waarborgmaatschappijen, indien dit in het belang is voor de behartiging van het daarmee te 
dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de 
deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld 
hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.

C
De toelichting op artikel 6 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

Artikel 6: Bevoegdheden
Artikel 10, tweede lid van de Wgr, bepaalt dat een regeling, waarbij een openbaar lichaam wordt 
ingesteld, aangeeft welke bevoegdheden de deelnemende gemeenten aan het openbaar lichaam 
toekennen; verder is bepaald dat de regeling bepalingen kan inhouden omtrent de wijze waarop 
verandering kan worden gebracht in de toegekende bevoegdheden.
Bevoegdheden kan een openbaar lichaam in de eerste plaats ontvangen van de deelnemende 
gemeenten (artikel 30 Wgr). Deze worden door de gemeenten overgedragen zodat zij zelf niet 
langer over deze bevoegdheden beschikken. Naast de door gemeenten overgedragen 
bevoegdheden heeft het openbaar lichaam van rechtswege de bevoegdheid om aan het 
maatschappelijk verkeer deel te nemen (bijvoorbeeld het verwerven van goederen en het 
benoemen van personeel). Gemeenten kunnen in de regeling op deze bevoegdheid wel beperkingen 
aanbrengen (artikel 31 Wgr).
Tot slot heeft een openbaar lichaam ook de bevoegdheden die annex zijn aan de bevoegdheden die 
door de gemeenten worden overgedragen, bijvoorbeeld het toepassen van bestuursdwang of het 
voeren van overleg met derden omtrent een overgedragen bevoegdheid. Ook aan deze annexe 
bevoegdheden kunnen door de gemeenten in de regeling beperkingen worden gesteld (artikel 33, 2e 
lid Wgr).
De bevoegdheden, die de bestuursorganen van Regio Achterhoek toekomen om tot een goede 
uitvoering van de in de artikelen 3 tot en met 6 omschreven belangen en taken te kunnen komen, 
vloeien voor de beheersmatige kerntaken specifiek voort uit de Archiefwet.
Lid 2 van artikel 6 is opgenomen, omdat op 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie 
ambtenaren (Wnra) in werking is getreden. Regio Achterhoek valt daarmee niet meer onder de CAO 
gemeenten, maar kan wel lid worden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke 
Organisaties (WSGO) waarmee de rechtspositie van de medewerkers gewaarborgd wordt; dit lid 
maakt dat mogelijk. Daarnaast geeft het de mogelijkheid aan het algemeen bestuur om in de 
toekomst stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge 
waarborgmaatschappijen op te richten of hieraan deel te nemen.
Expliciet opgemerkt moet worden dat de bij de 24e wijziging ingestelde gremia Achterhoek Raad, 
Achterhoek Board en Achterhoek Thematafels geen bestuursorganen zijn, niet in de zin van de wet, 
en niet naar de aard van deze gremia. Deze gremia ontvangen geen bevoegdheden van de 
deelnemende gemeenten, noch van de bestuursorganen van Regio Achterhoek.



D
Artikel 15 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

Artikel 15: Taken
Aan het dagelijks bestuur is opgedragen:
a. het behoorlijk voorbereiden van al hetgeen aan het algemeen bestuur ter overweging en
beslissing zal worden voorgelegd;
b. het voorstaan, gehoord het algemeen bestuur, van de belangen van de deelnemers bij
andere overheden en instellingen, diensten of personen waarmee contact voor Regio
Achterhoek van belang is;
c. het uitvoeren van de beslissingen van het algemeen bestuur;
d. het zorg dragen voor een goede bestuurlijke coördinatie met het oog op te starten en
lopende processen en het bevorderen en bewaken van de eenheid van bestuur;
e. het in standhouden van een breed communicatief netwerk met het oog op de ontwikkeling
en uitvoering van beleid en het zorg dragen voor een adequate informatievoorziening ten
behoeve van het algemeen bestuur, de commissies als bedoeld in de artikelen 21 en 22 van
deze regeling, de gemeenschappelijke bestuursorganen en overige belanghebbende instanties
en instellingen en functionarissen;
f. het beheer van de vermogenswaarden;
g. de zorg, voor zover deze niet aan anderen toekomt, voor de controle op de administratie
en het beheer van de vermogenswaarden;
h. het houden van een gedurig toezicht op al wat Regio Achterhoek aangaat;
i. het verlenen van ambtelijke bijstand aan dan wel zo nodig het doen van een beroep op
ambtelijke bijstand van een of meer gemeenten, alsmede het bepalen van de voorwaarden,
waaronder deze bijstand zal geschieden.

E
De toelichting op artikel 15 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

Artikel 15: Taken dagelijks bestuur
Ingevolge de systematiek van de Gemeentewet komen in beginsel alle bevoegdheden toe aan de 
gemeenteraad, voor zover deze niet bij of krachtens de wet aan het College van burgemeester en 
wethouders c.q. de burgemeester zijn toegekend. De bepalingen uit de Gemeentewet betreffende 
de bevoegdheidsverdeling tussen raad en college, zijn van overeenkomstige toepassing voor het 
samenwerkingsverband (artikel 33 Wgr). De wens om te komen tot een slagvaardige besluitvorming 
binnen de regio-organisatie is met gebruikmaking van de rechtsfiguren delegatie en mandaat, voor 
zover de wet dit toestaat, te realiseren. Daarmee kan gekomen worden tot een verdergaande 
bevoegdheidsverdeling tussen algemeen bestuur en dagelijks bestuur. Ook is het mogelijk 
bevoegdheden te mandateren aan ambtenaren.
Wat betreft de positionering van het dagelijks bestuur valt nog het volgende op te merken. In de 
bestuurlijke context zal voor het dagelijks bestuur het zwaartepunt liggen op de aspecten ‘algemeen 
bestuurlijke coördinatie’, ‘informatie en communicatie’, financiën en personeel en organisatie 
richting algemeen bestuur en gemeenteraden.



F
Artikel 26 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

Artikel 26: Rechtspositie
1. Het Burgerlijk Wetboek, de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) en het 

dagelijks bestuur regelen de arbeidsvoorwaarden, secundair en primair, voor zowel de secretaris 
als alle andere werknemers.

2. Het dagelijks bestuur kan de uitvoering van de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties 
en de hiervan afgeleide verordeningen en regelingen mandateren.

3. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de arbeidsvoorwaarden voor 
het personeel van Regio Achterhoek.

G
De toelichting op artikel 26 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

Artikel 26: Rechtspositie
De uitvoering van de geldende rechtspositieregelingen zal, gelet op de omvang en functie van het 
dagelijks bestuur, gemandateerd worden aan de Regiosecretaris in de verordening Mandatering 
Regio Achterhoek.

H
Artikel 27 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

Artikel 27: Archiefbepaling
1. De bepalingen van de Archiefwet 1995 en de daaruit voorvloeiende uitvoeringsvoorschriften, 

voor zover betrekking hebbend op de archiefbescheiden van de gemeenten, zijn van 
overeenkomstige toepassing op de archiefbescheiden van de regionale organen en de 
organisatieonderdelen van Regio Achterhoek.

2. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de zorg van de archiefbescheiden.
3. De archiefverordening en het besluit Informatiebeheer van de gemeente Doetinchem zijn van 

overeenkomstige toepassing op de archiefbescheiden van Regio Achterhoek. Daar waar college 
van B&W staat dient gelezen te worden het dagelijks bestuur. Daar waar Gemeenteraad staat 
dient gelezen te worden het algemeen bestuur.

4. Bij opheffing van Regio Achterhoek worden de archiefbescheiden overgebracht naar de 
archiefbewaarplaats van een der aangesloten gemeenten.

I
De toelichting op artikel 27 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

Artikel 27: Archiefbepaling
Lid 3 is toegevoegd, waarmee de archiefverordening en het besluit Informatiebeheer van de 
gemeente Doetinchem van overeenkomstige toepassing worden op de archiefbescheiden van Regio 
Achterhoek. Dit om praktische redenen en het feit dat beide documenten standaard zijn. Daar waar 
college van B&W staat dient gelezen te worden het dagelijks bestuur. Daar waar Gemeenteraad 
staat dient gelezen te worden het algemeen bestuur.



J
Artikel 30 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

Artikel 30: Begrotingswijzigingen
De bepalingen met betrekking tot de ontwerpbegroting zijn mede van toepassing op wijzigingen van
de begroting, met uitzondering van het bepaalde in artikel 35, eerste, derde en vierde lid van de wet,
voor zover het betreft wijzigingen van de begroting die voor de gemeenten budgettair neutraal zijn,
zowel wat betreft de exploitatie-uitgaven als de investeringen.

Artikel II
Deze wijziging treedt in werking op XXX.

Aldus:

Vastgesteld door de gemeenteraad van AALTEN op XXX
Vastgesteld door de gemeenteraad van BERKELLAND op XXX
Vastgesteld door de gemeenteraad van BRONCKHORST op XXX
Vastgesteld door de gemeenteraad van DOETINCHEM op XXX
Vastgesteld door de gemeenteraad van OOST GELRE op XXX
Vastgesteld door de gemeenteraad van OUDE IJSSELSTREEK op XXX
Vastgesteld door de gemeenteraad van WINTERSWIJK op XXX

Ter vergadering van het algemeen bestuur van Regio Achterhoek op XXX gebleken,

de secretaris de voorzitter
drs. S. Veneman MBA mr. M. Boumans MBA MPM
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Tekstuele wijzigingen 25ste wijziging Samenwerkingsregeling Regio 
Achterhoek

Wijzigingen Artikel 3:
- In artikel 3, lid 1, 6e bullet komen de woorden “Milieu en afval (beheerstaken)” te vervallen
- In artikel 3, lid 1, 9e bullet worden de woorden “en verstrekken” toegevoegd;
- In artikel 3, lid 2, komen de woorden “de nazorg en overdracht van de regionale stortplaatsen” 

te vervallen.

Wijzigingen Artikel 6:
- In artikel 6 komen de woorden “, zoals deze voortvloeien uit de Nazorgregeling Wet 

Milieubeheer (voorheen Leemtewet Stortplaatsen)” te vervallen.
- In artikel 6 wordt een extra lid toegevoegd met de tekst: “Het algemeen bestuur is bevoegd tot 

het oprichten van en het deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, 
verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dit in het belang is 
voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet 
genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is 
toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het 
algemeen bestuur te brengen.”

- De toelichting bij artikel 6 wordt hierop aangepast.

Wijzigingen Artikel 15:
- In artikel 15, lid 1 komen punt j. “de zorg, voor zover deze niet aan anderen toekomt, voor de 

beheersmatige kerntaken beheer, nazorg en overdracht regionale stortplaatsen;” en punt k. “de 
zorg, voor zover deze niet aan anderen toekomt, voor de afbouwtaken.” te vervallen;

- De toelichting bij artikel 15 wordt hierop aangepast.

Wijzigingen Artikel 26:
- In artikel 26 wordt de tekst:

1. Het dagelijks bestuur regelt de bezoldiging van de secretaris en de overige ambtenaren van 
Regio Achterhoek, alsmede van het personeel werkzaam op arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht.

2. Het dagelijks bestuur regelt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 125 en 134 van de 
Ambtenarenwet, de rechtspositie van de secretaris en de overige ambtenaren van Regio 
Achterhoek alsmede van het personeel, werkzaam op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 
recht met dien verstande dat op het totale genoemde personeel naast de Algemeen voor de 
gemeentelijke sector geldende Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (Car), de 
Uitwerkingsovereenkomst (Uwo) van de sector gemeenten van toepassing wordt verklaard.

3. Het dagelijks bestuur kan de vaststelling en wijziging van de Car/Uwo en de hiervan 
afgeleide verordeningen en regelingen delegeren.

4. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de voor het personeel van 
Regio Achterhoek geldende rechtspositieregelingen.

Vervangen door de tekst:
1. Het Burgerlijk Wetboek, de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) en het 

dagelijks bestuur regelen de arbeidsvoorwaarden, secundair en primair, voor zowel de 
secretaris als alle andere werknemers.

2. Het dagelijks bestuur kan de uitvoering van de CAO Samenwerkende Gemeentelijke 
Organisaties en de hiervan afgeleide verordeningen en regelingen mandateren.

3. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de arbeidsvoorwaarden 
voor het personeel van Regio Achterhoek.

- De toelichting bij artikel 26 wordt hierop aangepast.



Wijzigingen Artikel 27:
- In artikel 27, lid 2 wordt het woord “bewaring” vervangen door het woord “zorg”;
- In artikel 27, lid 3 worden de woorden “algemeen bestuur” vervangen door “dagelijks bestuur” 

en worden de woorden “de aangesloten gemeenten” vervangen door “het algemeen bestuur”;
- De toelichting bij artikel 27 wordt hierop aangepast.

Wijziging Artikel 30:
- In artikel 30 wordt het cijfer “34” vervangen door het cijfer “35”.
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Aan de raden en colleges van burgemeester en wethouders
van de gemeenten van Regio Achterhoek

Doetinchem : 17 december 2020
Zaaknummer : 1600005/MRu
Bijlage(n) : 3
Onderwerp : Herziening Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek – 25ste wijziging

Geachte Raad, geacht College,

Op 16 december 2020 heeft het algemeen bestuur het voorstel over de 25ste wijziging van de 
Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek vastgesteld en besloten dit ter besluitvorming aan te 
bieden aan de gemeenteraden.

Bijgaand ontvangt u het voorstel met het verzoek dit ter besluitvorming te agenderen voor uw 
raadsvergadering. Het voorstel bestaat uit de volgende onderdelen:
1. (concept)raadsvoorstel
2. Herziening Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek – 25ste wijziging
3. Tekstuele wijzigingen Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek

Het algemeen bestuur is voornemens om in de vergadering van 10 maart 2021 een definitief 
besluit te nemen over de herziening van de samenwerkingsregeling. Wij vragen u dan ook om uw 
raadsbesluit voor deze datum aan ons te doen toekomen.

Hoogachtend,

namens het algemeen bestuur
van Regio Achterhoek,

drs. S. Veneman MBA mr. M. Boumans MBA MPM
secretaris/directeur voorzitter
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Concept Raadsvoorstel Herziening samenwerkingsregeling Regio 
Achterhoek

Datum :
Kenmerk :
Portefeuillehouder : Nee
Onderwerp : Herziening Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek - 25ste wijziging

Beslispunten
1. Instemmen met de voorgestelde wijzigingen van de samenwerkingsregeling, resulterend 

in de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek (25ste wijziging);
2. Het college toestemming geven om in te stemmen met de 25ste wijziging van de 

Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek.

Aanleiding
Aanleiding voor de wijziging van de samenwerkingsregeling is het aanbrengen van een 
versnelling in het subsidieverleningsproces. Deze versnelling houdt in dat de provincie de voor de 
Achterhoek beschikbaar gestelde middelen voor de Gebiedsagenda Achterhoek in één keer aan 
Regio Achterhoek beschikt; nu gaat elke projectaanvraag nog voor akkoord naar GS. Om deze 
stap er tussenuit te kunnen halen, moet een aantal zaken duidelijker worden vastgelegd in de 
formele stukken van Regio Achterhoek. Dit vraagt om een wijziging in de samenwerkingsregeling 
en de algemene subsidieverordening. 
Overigens zal de samenwerkingsregeling naar verwachting in 2021 nogmaals moeten worden 
aangepast vanwege wijzigingen in de WGR en mogelijk naar aanleiding van de uitkomsten van de 
evaluatie van de samenwerking. Vanwege afspraken met de provincie over het versnellen van het 
subsidieproces, wordt hier niet op gewacht.

Naast de wijziging ten aanzien van het verstrekken van subsidies, is in de 25ste wijziging van de 
Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek nog een aantal andere wijzigingen meegenomen:

Rechtspositie
Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. 
Als gevolg daarvan wordt de CAR-UWO in de samenwerkingsregeling vervangen door de CAO 
Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. Om aan te kunnen sluiten bij deze CAO is Regio 
Achterhoek –met instemming van de zeven gemeenteraden- lid geworden van de 
Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO); artikel 6 geeft 
hiervoor nu de bevoegdheid.

Nazorg en overdracht regionale stortplaatsen en afbouwtaken
De taken op het gebied van nazorg en overdracht van regionale stortplaatsen en de afbouwtaken zijn 
inmiddels afgerond. Derhalve is het niet meer nodig deze taken te vermelden in de 
samenwerkingsregeling. De artikelen waarin naar deze taken wordt verwezen, zijn aangepast.

Technische wijzigingen
In deze 25ste wijziging van de samenwerkingsregeling wordt tevens een aantal technische wijzigingen 
doorgevoerd. Het gaat onder andere om een foutieve verwijzing naar een artikel van de wet en  
tekstuele wijzigingen op het gebied van archivering. 

De 25ste wijziging van de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek is bijgevoegd (bijlage 1). In 
bijlage 2 zijn de tekstuele wijzigingen opgenomen.





6 Projecten Regio Deal en Investeringsfonds (worden 10 december in de Board besproken)

1 Voorstel goedkeuren projecten.docx 

ALGEMEEN BESTUUR

Vergadering d.d.
Agendapunt
Onderwerp

Portefeuillehouder

: 16 december 2020
: 6
: Projectaanvragen Regio Deal, investeringsfonds en gebiedsopgave 
  Achterhoek 
: De heer M. Boumans 

De volgende vier projecten liggen voor:
 
 Elektrische Deelvoertuigen Coöperatie Groenkracht Groenlo
 Elektrische Deelvoertuigen Coöperatie Zonnig Zieuwent
 Oriëntatie opzet Biobased Kennis & ontwikkelplatform Innovatieregio Achterhoek (BKIA)
 Duurzame Eiwitproductie Achterhoek 

Voorstel

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

 Oriëntatie opzet Biobased Kennis & ontwikkelplatform Innovatieregio Achterhoek  (BKIA)
€ 31.930,64 (70%)

 Duurzame Eiwitproductie Achterhoek € 200.000 (21%)

NB. De provincie heeft voor het programma Slimme en Duurzame Mobiliteit Achterhoek voor 2020 €
307.500 aan de Achterhoek beschikbaar gesteld (zie AB 22 april 2020). De twee projecten 
Deelvoertuigen vallen binnen dit programma en worden hieruit gefinancierd.

2. De gevraagde bijdragen uit de Regio Deal beschikbaar te stellen voor de projecten:
 Elektrische Deelvoertuigen Coöperatie Groenkracht Groenlo € 28.461 (30%)
 Elektrische Deelvoertuigen Coöperatie Groenkracht Zieuwent € 14.363  (45%)
 Duurzame Eiwitproductie Achterhoek € 195.835 (21%)

Na akkoord van het AB wordt het beschikkingstraject verder doorlopen. 

  Advies Achterhoek Board
De voorliggende projecten worden 10 december in de Achterhoek Board besproken.
De uitkomst hiervan wordt mondeling ingebracht.

Procedure:
Thematafel: november
Board: december

Vervolgactie:
communicatie: 
Mededeling beslissing 
aan:

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

Consequenties:
Financieel: 
Personeel:

Nadere informatie bij: 
Wilma Stortelder

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

 
Elektrische Deelvoertuigen Coöperatie Groenkracht Groenlo 

2 Betrokken Thematafel  
 

Mobiliteit & Bereikbaarheid 

3 Doel/effect van het project 
 

De OV-verbindingen in de kleine kernen binnen de regio Achterhoek 
zijn vaak ontoereikend. Inwoners zijn afhankelijk van eigen vervoer. 
Als men het kan betalen hebben huishoudens vaak 1 of 2 niet 
duurzame auto’s ter beschikking. Deze auto’s staan het merendeel 
van de tijd stil en nemen onnodig veel plaats in de publieke ruimte in. 
Daarbij is een eigen auto voor veel mensen een enorme kostenpost, 
terwijl men de auto maar sporadisch gebruikt. 
Het gebruik van een elektrisch deelvoertuig kan zorgen voor een 
afname van het aantal niet-duurzame (tweede) auto’s. Dit zorgt voor 
een schonere wijze van vervoer (elektriciteit dat wordt opgewekt 
door de energie coöperaties in de kernen). Verder wordt de aanschaf 
en het gebruik van een eigen auto verminderd, wat het straatbeeld 
en de publieke ruimte ten goede komt, indien men die tweede auto 
de deur uit durft te doen. 
 

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

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

Het realiseren van fijnmazige bereikbaarheid in de Achterhoek. Het 
wordt onderdeel van het netwerk van fijnmazige bereikbaarheid: 
MaaS in de Achterhoek. 
 
Duurzaam 
Op het gebied van duurzaamheid zal er worden ingezet op 
energieneutraal reizen en vervoer, voor een degelijke prijs. Hierdoor 
wordt het bezit en gebruik van een tweede auto ontmoedigd. 
Daarbij zal de energie worden opgewekt door groene stroom. 
 
Slim en Betrouwbaar 
Dit zal gebeuren op een zo’n slim mogelijke wijze, waarbij de 
koppeling met de app en platform netmobiel zal worden gelegd en 
op den duur zullen integreren. 
 
Betrouwbaar en robuust: Toekomstbestendig 
Een doel van het positioneren van deze elektrische deelvoertuigen is 
om een toekomstbestendig aanbod van voertuigen neer te zetten, 
die gebaseerd worden op de vraag en het gebruik van deelvervoer. 
Doel is dus dat deze deelvoertuigen op den duur zonder subsidie 
kunnen blijven bestaan. De openbare vervoerarmoede die aanwezig 
is in de Achterhoek wordt op deze wijze zo goed mogelijk 
verminderd, terwijl mensen met een kleinere portemonnee naar 
wens reizen kunnen boeken. 
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b. Is er draagvlak bij de drie O’s? 
Zo ja, licht toe. 
 

Het draagvlak is er. Zo zijn de gemeenten, provincie, verschillende 
ondernemers en maatschappelijke organisaties goed aangehaakt bij 
het realiseren van de uitrol van deze elektrische deelvoertuigen in 
Groenlo. 
Er wordt onderzocht in welke mate een overkoepelende coöperatie 
vorm moet krijgen en welke taken en processen daaronder zouden 
kunnen/moeten vallen. 
Oftewel: er wordt onderzocht op welke wijze een Achterhoek 
Deelvervoer Coöperatie kan worden opgezet om binnen agem de 
coördinatie van huidige en toekomstige deelmodaliteiten in de regio 
Achterhoek weg te zetten.  
Binnen agem zijn ondernemers, overheden en organisaties al goed 
aangesloten. In de toekomst zal de verbinding met alle andere 
deelvervoer projecten worden samengebracht in deze nieuw op te 
richten coöperatie. 
 
 

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

Dat heeft het zeker!  
De OV-verbindingen in de kleine kernen van de regio Achterhoek zijn 
vaak ontoereikend. Inwoners zijn met name afhankelijk van eigen 
vervoer. Als men het kan betalen heeft elk huishouden 1 of 2 auto’s 
ter beschikking. Deze staan op een dag grotendeels stil en daarbij 
nemen onnodig veel plaats in de publieke ruimte in. Daarnaast is het 
voor mensen die het moeilijk kunnen betalen een zeer grote 
kostenpost, maar vaak wel een noodzakelijke. 
Het gebruik van een elektrisch deelvoertuig kan zorgen voor een 
afname van het aantal (tweede) auto’s. Dit zorgt voor een 
duurzamere vervoersmiddel (elektriciteit dat wordt opgewekt door 
de energie coöperaties in de kernen). Verder wordt het gebruik van 
de auto verminderd, wat het straatbeeld en de publieke ruimte ten 
goede komt.  
Daarnaast hanteren we een prijs die het aantrekkelijk maakt voor 
mensen die momenteel een (tweede) auto hebben. Zij worden 
verleid om deze de deur uit te doen en gebruik te maken van de 
nieuwe duurzame elektrische deelvoertuigen. 
De elektrische deelvoertuigen worden dus een duurzame en 
(mogelijk) goedkoper alternatief voor de eigen (tweede) benzine-
/diesel auto. 
Tevens wordt dit project op een later moment geïntegreerd met 
Netmobiel, wat ritdelen, OV en MaaS met elkaar gaat combineren. 
Het is dus één van de schakels in het gehele fijnmazige 
bereikbaarheid project. 
Met dit deelvoertuigenproject komen we weer ietwat dichter bij het 
verwezenlijken van een sluitend OV-/MaaS-netwerk, zodat men in 
2030 drempelloos van A naar B kan reizen (Achterhoek Agenda 
2030). 
 

5 Opdrachtnemer/aanvrager 
 

Coöperatie Groenkracht Groenlo U.A. 

6 Projectleider Wil van Lith 
 

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

8RHK Ambassadeurs 
Agem 
Herwers Groep (Renault) 
Rijksoverheid 
 

8 Looptijd (aanvang/einde) November 2020 t/m December 2024 
 

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

Vanuit de Achterhoek Challenge #1 om in 2020 het aantal duurzame voertuigen in de Achterhoek snel en 

zichtbaar te vergroten worden projectplannen uitgewerkt voor het "aanschaffen" (leasen, kopen of een andere 
constructie) en exploiteren van elektrische deelauto’s bij de Achterhoekse energie coöperaties. Met deze 

coöperaties worden concrete vervolgstappen besproken en ingevuld.   

Met behulp van energie coöperatie Groenkracht kunnen vraag en aanbod van deelauto’s goed op elkaar worden 
aangesloten. Daarnaast is deze energie coöperatie in zijn algemeenheid in staat om het aanbod te combineren 

met een goede infrastructuur (laadpaal) en eventuele sociale ondersteuning (m.b.t. ritdelen/chauffeurs). 
 

Het project in Groenlo zal er als volgt uit gaan zien: 

Er wordt ingezet op 3 actieve duurzame deelauto’s in de kern Groenlo. 
Deze deelauto’s zullen op enkele strategische plekken worden opgesteld waar meerdere klanten gemakkelijk en 

snel bij de deelauto’s kunnen komen om deze te gebruiken. 
De klanten zullen middels een abonnement (dat voor 1 jaar wordt afgesloten), dan wel via een prepaid-tegoed 

gebruik kunnen gaan maken van de auto. 
Klanten sluiten dus een abonnement af of kopen voor een nog nader te bepalen bedrag aan prepaid-tegoed. 

Vervolgens kunnen deze klanten middels de WeGo-app inloggen en het voertuig reserveren voor gebruik. 

Ook zal het voertuig worden ontgrendeld middels deze app. 
Het gebruik van het voertuig zal per minuut en per kilometer worden geregistreerd. 

Dit zorgt ervoor dat niemand te veel betaalt en dat er 100% duidelijkheid is voor de klant. 
Het “afrekenen” wordt middels de WeGo-app afgehandeld en kan goed worden bijgehouden in de persoonlijke 

ruimte van de WeGo-app. Hier is duidelijk op te zien hoeveel kilometers/minuten je nog in je abonnement hebt, 

of hoeveel kilometers/minuten je nog van je prepaid-tegoed over hebt. Ook kun je hier weer meer prepaid-
tegoed of een nieuw abonnement aanschaffen. 

Groenkracht zal zich focussen op het werven van nieuwe klanten. Hoe meer klanten Groenkracht werft hoe beter 
de bezetting van de auto zal zijn. 

Bij een volledige bezetting of een bijna volledige bezetting zal worden gekeken naar verdere uitbreiding binnen 
de kern, of misschien wel erbuiten. 

Vraag en aanbod zal dus continu moeten worden gemonitord. Inzage hierin is gemakkelijk middels het aantal 

abonnementen of prepaid-tegoed dat wordt vergoed. 
 

Qua beheer en onderhoud is er de volgende verdeling gemaakt: 

1) GroenKracht verzorgt het dagelijks beheer van de auto’s, zoals het schoonmaken en zorgen dat de 

auto’s zijn opgeladen. 

2) Herwers verzorgt vanuit het operational lease contract het technisch beheer van de auto en indien 

nodig vervangend vervoer. 

3) De Achterhoek Deelvervoer Cooperatie (i.o) verzorgt de facturatie van het gebruik van de auto’s aan 

de deelnemers. Tot het moment de Achterhoek Deelvervoer Cooperatie (i.o) is opgericht, verzorgt 

GroenKracht zelf de facturatie naar de deelnemers.  

 
10 Beoogde resultaten 
 

- De OV-verbindingen in Groenlo en binnen de regio Achterhoek verbeteren. 
- De klantenkring uitbreiden en in stand houden, zodat alledrie auto’s winstgevend worden, waarna de 

winst in onderhoud en verdere uitrol van deelmodaliteiten kan worden  geïnvesteerd. 
- Het actief plaatsen en onderhouden van in beginsel 3 elektrische deelauto’s in de kern Groenlo. 
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- Het aantal deelvoertuigen in Groenlo continu monitoren en aanpassen op vraag en aanbod. 
- De afhankelijkheid van eigen niet-duurzaam vervoer in Groenlo verminderen. 
- De toegankelijkheid van duurzame vervoer op maat verbeteren (financieel en aanbod) 
- Het aantrekkelijk maken voor burgers om in plaats van zelf een auto aan te schaffen en het delen van 

duurzame voertuigen te stimuleren. 
- Het verminderen van stilstaande niet-duurzame voertuigen in het straatbeeld. 

11 Kunt u de BTW op dit project verrekenen? 
 

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

*doorhalen wat niet van toepassing is 
Gedetailleerde begroting als bijlage toevoegen! 
Let op: bij loonkosten het aantal uren en uurtarief vermelden (zowel intern als extern). 
Zie ook bijlage 5: Deelauto’s Businesscase – Berekeningen en kosten 
 

a. 
 
 

b. 
 
 

c. 
 
 

d. 
 
 

 

WeGo-app & platform 48 maanden (onderhoud, 
hardware/kastje, licentie, platform, beheeromgeving, app) 
 
Opstartkosten WeGo platform (plaatsing en installatie in 
deelauto’s) 
 
Operational lease 48 maanden via Herwers / Directlease 
- 48 maanden x € 492 = €23.616 x 3 = € 70.848 
 
Levering stroom, uitgaande van 20.000km per jaar / per auto 
20.000 kilometer x € 0,06 (kosten per km) x 4 jaar = € 4.800 x 
3 auto’s = €14.400 
 

€   7.920 
 
 
€   1.950 
 
 
€ 70.848 
 
 
€ 14.400 
 

 
 

 Totaal € 95.118 
 

 

13 Financiering 
a. Bijdrage vanuit de aanvrager: 

- Vanuit Groenkracht 
- Vanuit bijdrage deelnemers (via Groenkracht) 
- Vanuit Gelders Energie Akkoord (via Groenkracht) 

 
€ 21.600 
€ 14.400 
€ 15.000 

 
 

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

- Herwers Renault 

 
 
 
€   2.550 
 

 
 

 Subtotaal € 53.550 
 

 
 

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

- Provincie € … 
- Regio Deal € … 

€ 39.840 
 
€ 13.107 
€ 28.461 
 

 
 

 Totaal € 95.118 
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14 Communicatie 
Op welke wijze en welke momenten wordt over het project gecommuniceerd? 
(U dient op alle communicatie-uitingen (website, drukwerk, bouwborden etc.) het logo van de provincie 
Gelderland en 8RHK ambassadeurs te vermelden en mede te delen dat de activiteit mede tot stand is 
gekomen dankzij financiering van de provincie Gelderland en 8RHK ambassadeurs). 
 
Het project zal voorafgaand aan de introductie van de deelauto’s, alsook gedurende het project op elke 
mogelijke wijze worden gepromoot. Denk aan huis aan huis bladen (drukwerk), internetpagina’s (8RHK, 
Groenkracht), social media, via de pers en middels canvassen.  
Ook zal de promotie voor het gebruik van de deelvoertuigen onder de aandacht worden gebracht via 
Netmobiel, de mobiliteitsmakelaar in de Achterhoek en interviews met Groenkracht. 
 

 
15 Mogelijke risico’s 
 
De mogelijkheid bestaat dat het gebruik van de deelauto’s in de dorpskern tegenvalt. Dit heeft  mogelijk 
financiële tegenslagen tot gevolg. Zo zal de Regio middels de gelden die zij vanuit de provincie en de 
regiodeal van het Rijk hebben ontvangen deels verantwoordelijk en risicodragend zijn . Dit geldt evenzo 
voor Groenkracht en voor Herwers. 
 
Bij een tegenvallend gebruik van de deelauto’s in Groenlo wordt vraag en het aanbod op een andere wijze 
ingevuld. Denk hierbij aan het herplaatsen van de voertuigen op andere plaatsen binnen Groenlo, dan wel 
in andere kernen in de regio Achterhoek. Dit zal uiteraard pas na een goede analyse en na een langdurige 
proefperiode een uiterste maatregel zijn. We zullen dus continu in gesprek moeten blijven met de Regio, 
andere dorpskernen, energie coöperaties en overige partners die deze kans samen willen oppakken. 
 
16 Overige aandachtspunten 
 
Voor dit project gelden 3 belangrijke aandachtspunten in verband met de bijzonderheid van de financiering in 
relatie tot de ambitie om in de Achterhoek een dekkend netwerk te krijgen van elektrische deelauto’s: 
 
Punt 1 : De subsidie wordt niet vooraf in 1x uitgekeerd, maar eens per halfjaar wordt er een voorschot gevraagd 
door Groenkracht voor de komende 6 maanden. Dit voorschot wordt uitbetaald, na controle van het 
projectteam Fijnmazige Bereikbaarheid. Uitgangspunten hiervoor zijn eenvoudig: 

- Er kan maximaal 80% aan voorschotten worden verleend. Uitgaande van vier jaar en voorschotperiodes 
van 6 maanden, gaat het om 8 periodes. Dat betekent dan maximaal 8 x 10% voorschot. 

- Er wordt een tussentijdse begroting en winst & verlies afgegeven aan het projectteam Fijnmazige 
Bereikbaarheid van de afgelopen en komende 6 maanden voor dit project. Deze begroting en winst & 
verlies moet gezamenlijk door aanvrager en projectteam zijn goedgekeurd. 

- Er zal nooit meer subsidie worden verstrekt dan is overeengekomen in deze projectaanvraag, tenzij hier 
een aanvullende projectaanvraag voor is goedgekeurd. 

Punt 2: Op basis van de begroting en winst & verlies van afgelopen en komende 6 maanden wordt bepaald in 
hoeverre er nog subsidie benodigd is voor de levensvatbaarheid van het project. De subsidie is toegekend aan 
de aanvrager en daarmee ook te besteden binnen dit project. Maar mocht het project leiden tot meer eigen 
inbreng in de vorm van inkomsten en er dus minder subsidie benodigd zijn, is de aanvrager verplicht om mee te 
denken in een optimale besteding van de nog uit te keren gelden. Dit kan bijvoorbeeld zijn : extra bijdrage in 
een nieuwe aanvraag voor een deelauto of -fiets, extra bijdrage in communicatie of marketing voor dit 
deelconcept, uitbreiding van kwaliteit van dienstverlening, etc.   
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Punt 3 : Het WeGo platform wordt in beginsel afgenomen door GroenKracht en zij verzorgen ook de betaling 
van dit onderdeel aan WeGo. Wanneer de Achterhoek Deelvervoer Coöperatie is opgericht, stuurt de 
Achterhoek Deelvervoer Coöperatie facturen naar de energie coöperaties zodra het contract is overgegaan (tot 
einde looptijd van het project). 
 
Punt 4 : De tariefstelling voor de eindgebruikers om gebruik te maken van deze deelauto dienst worden door 
GroenKracht in samenspraak met projectteam Fijnmazige Bereikbaarheid dan wel de Achterhoek Deelvervoer 
Cooperatie i.o. vastgelegd voor de periode van minimaal 12 maanden. Deze vaststelling vindt telkens uiterlijk 1 
maand voor afloop van de vorige tariefstelling plaats, in samenspraak met andere deelnemende organisaties 
van deelauto’s in de Achterhoek. 
 
 
 
17 Is een Europese aanbesteding noodzakelijk?  

(zie bijlage 2) 
 

O Ja 
X Nee 
18 Is er sprake van staatssteun?  

(zie bijlage 3) 
 

X Ja (geef onderstaand aan of er sprake is van geoorloofde staatssteun en ga verder met punt 20, ‘gegevens 
         aanvrager’) 
         O AGVV, artikel: 
         O LVV, artikel: 
         O DAEB 
         X Deminimis (vul eerst punt 19 in en ga daarna verder met punt 20) 
 
O Nee (ga verder met punt 19) 
 
19 Heeft uw organisatie in de afgelopen 3 belastingjaren minder dan € 200.000,= publieke middelen 

ontvangen? 
 

X Ja, namelijk € … (indien er geen vrijstelling mogelijk is, dan bijlage 4 invullen: De Minimis-verklaring) 
O Nee (verder met volgende vraag) 
 
20. Gegevens aanvrager 
Soort instantie 
O Rechtspersoon, namelijk: 
O Overheidsinstantie, namelijk: 
X Anders, namelijk: Maatschappelijke organisatie: Energiecoöperatie Groenkracht Groenlo 
 
Naam organisatie  
Contactpersoon  
Telefoonnummer  
E-mailadres  
Postbus  
Straat en huisnummer  
Postcode en plaats  
IBAN rekeningnummer  
Tenaamstelling rekening  
Onder vermelding van  
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Ondertekening 
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend 
 
Plaats:  Datum:  Naam:  

 
  Functie:  

 
  Handtekening: 

 
 
 
 

BIJLAGEN 
1. Algemene voorwaarden en toetsingscriteria projecten Achterhoek Visie 2030 
2. Aanbestedingsschema 
3. Staatssteun en vrijstellingsgronden 
4. Verklaring De-minimis 
5. Deelauto’s Businesscase – Berekeningen en kosten  
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Bijlage 1 
Algemene voorwaarden en toetsingscriteria projecten Achterhoek 
Visie 2030 
 
1. DEFINITIES  
1.1 Regio Achterhoek. Regio Achterhoek is een samenwerkingsverband van zeven gemeenten. De 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Specialistische kennis   € 125,00 

Adviseur  € 100,00 

Projectleider/programmamanager   €  90,00 
   

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

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

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

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

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

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

outplacementtrajecten; 
m. niet noodzakelijke of bovenmatige kosten. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Achterhoek Visie 2030. 
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5.5  De projecten worden getoetst aan:  

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

• De criteria zoals verbonden aan de Regio Deal 

 De kwaliteit van het projectplan (inhoudelijk en financieel) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

 
 

 

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

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

Hanteert u een eigen 
aanbestedingsbeleid? 

Verplicht tot Europees 

aanbesteden volgens 
Aanbestedingswet 

U kunt uw eigen 

aanbestedingsbeleid volgen 

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

Bedrag van de aanschaffing excl. 

btw tussen: 
O € 1.500.000 en € 5.225.000 

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

Bedrag van de aanschaffing excl. 

btw tussen: 
O € 150.000 en 1.500.000 

(werken) 
O €50.000 en 209.000 (leveringen) 
O €50.000 en 209.000 (diensten) 

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

O € 50.000 (diensten) 

Verplichting tot openbaar 
aanbesteden 

Onderhands meervoudig 
aanbesteden 

Onderhands enkelvoudig 
aanbesteden 

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

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

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

Geen 
verplichting tot 
openbaar 
aanbesteden 

Verplichting tot 
Europees 
aanbesteden 
volgens  
Aanbestedings- 
wet 2012 

nee 

nee 

nee 

ja 

ja 

ja 

ja ja 

ja 

ja 

nee 

nee 

nee 

nee 

ja 
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Bijlage 3 
Staatssteun en vrijstellingsgronden 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Aldus volledig en naar waarheid ingevuld door: 
Coöperatie Groenkracht Groenlo……………………………………………………………………… (Bedrijfsnaam) 
65047788………………………………………………………………………………...........................(inschrijfnr. KvK) 
Gerard Kamp  Secretaris ............................................................... (naam functionaris en functie) 
Hobbemastraat 3...........................................................................................(adres onderneming) 
7141XD Groenlo.....................................................................................(postcode en plaatsnaam) 
 
 
 
27 augustus 2020..............(datum)........................................................................(handtekening) 
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Beoordelingsformulier Projecten

1. Naam project: Elektrische Deelvoertuigen Coöperatie Groenkracht Groenlo

2. Betrokken Thematafel(s): Mobiliteit & Bereikbaarheid
3. Doel/effect van het project: De OV-verbindingen in de kleine kernen binnen de regio 

Achterhoek zijn vaak ontoereikend. Inwoners zijn afhankelijk van 
eigen vervoer. Als men het kan betalen hebben huishoudens 
vaak 1 of 2 niet duurzame auto’s ter beschikking. Deze auto’s 
staan het merendeel van de tijd stil en nemen onnodig veel 
plaats in de publieke ruimte in. Daarbij is een eigen auto voor 
veel mensen een enorme kostenpost, terwijl men de auto maar 
sporadisch gebruikt.

Het gebruik van een elektrisch deelvoertuig kan zorgen voor een 
afname van het aantal niet-duurzame (tweede) auto’s. Dit zorgt 
voor een schonere wijze van vervoer (elektriciteit dat wordt 
opgewekt door de energie coöperaties in de kernen). Verder 
wordt de aanschaf en het gebruik van een eigen auto 
verminderd, wat het straatbeeld en de publieke ruimte ten 
goede komt, indien men die tweede auto de deur uit durft te 
doen.

4. Toetsingscriteria:
a. Achterhoek Visie 2030

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

Het realiseren van fijnmazige bereikbaarheid in de Achterhoek. 
Het wordt onderdeel van het netwerk van fijnmazige 
bereikbaarheid: MaaS in de Achterhoek.

Duurzaam
Op het gebied van duurzaamheid zal er worden ingezet op 
energieneutraal reizen en vervoer, voor een degelijke prijs. 
Hierdoor wordt het bezit en gebruik van een tweede auto 
ontmoedigd.
Daarbij zal de energie worden opgewekt door groene stroom.

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

Betrouwbaar en robuust: Toekomstbestendig
Een doel van het positioneren van deze elektrische 
deelvoertuigen is om een toekomstbestendig aanbod van 
voertuigen neer te zetten, die gebaseerd worden op de vraag en 
het gebruik van deelvervoer. Doel is dus dat deze deelvoertuigen 
op den duur zonder subsidie kunnen blijven bestaan. De 
openbare vervoerarmoede die aanwezig is in de Achterhoek 



wordt op deze wijze zo goed mogelijk verminderd, terwijl 
mensen met een kleinere portemonnee naar wens reizen 
kunnen boeken.

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

1. Door in te zetten op elektrisch deelvervoer waarvan de 
energie lokaal wordt opgewekt bij de energie coöperatie dragen 
we bij aan het energieneutraal maken van het vervoer in de 
Achterhoek. We meten daarbij het aantal deelnemers en zullen 
gaandeweg peilen hoeveel mensen hun auto laten staan of de 
deur uit doen om gebruik te maken van dit deelvervoer. Dit is 
een van de eerste stappen naar het teweeg brengen van een 
gedragsverandering.
2. We zien de uitrol van deelvoertuigen in de kernen als een 
opstap naar een grotere uitrol in de Achterhoek. Uiteindelijk 
maken de laadpalen in de kernen onderdeel uit van het 
toekomstig dekkend netwerk dat wordt nagestreefd. Ook maakt 
het leggen van de infra voor een laadpaal het gemakkelijker om 
meer laadvoorzieningen te realiseren. 
We peilen gaandeweg hoezeer dit een opstap is voor verdere 
uitrol van laadinfra en hoezeer de laadinfra is uitgebreid binnen 
de kern.
3. Aangezien veel dorpskernen in de Achterhoek slecht 
bereikbaar zijn met de reguliere OV, is de elektrische 
deelvoertuig juist van enorme waarde. Voor mensen die geen 
auto kunnen betalen, of afhankelijk zijn van één auto die al in 
gebruik is, is een deelvoertuig de oplossing. Uiteindelijk moet dit 
de slecht bereikbare kernen beter bereikbaar maken.

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

Het draagvlak is er. Zo zijn de gemeenten, provincie, 
verschillende ondernemers en maatschappelijke organisaties 
goed aangehaakt bij het realiseren van de uitrol van deze 
elektrische deelvoertuigen in Groenlo.

Er wordt onderzocht in welke mate een overkoepelende 
coöperatie vorm moet krijgen en welke taken en processen 
daaronder zouden kunnen/moeten vallen.

Oftewel: er wordt onderzocht op welke wijze een Achterhoek 
Deelvervoer Coöperatie kan worden opgezet om binnen agem 
de coördinatie van huidige en toekomstige deelmodaliteiten in 
de regio Achterhoek weg te zetten. 

Binnen agem zijn ondernemers, overheden en organisaties al 
goed aangesloten. In de toekomst zal de verbinding met alle 
andere deelvervoer projecten worden samengebracht in deze 
nieuw op te richten coöperatie.

Waaruit blijkt dat het 
project regionale impact 
heeft?

De OV-verbindingen in de kleine kernen van de regio Achterhoek 
zijn vaak ontoereikend. Inwoners zijn met name afhankelijk van 
eigen vervoer. Als men het kan betalen heeft elk huishouden 1 



of 2 auto’s ter beschikking. Deze staan op een dag grotendeels 
stil en daarbij nemen onnodig veel plaats in de publieke ruimte 
in. Daarnaast is het voor mensen die het moeilijk kunnen 
betalen een zeer grote kostenpost, maar vaak wel een 
noodzakelijke.

Het gebruik van een elektrisch deelvoertuig kan zorgen voor een 
afname van het aantal (tweede) auto’s. Dit zorgt voor een 
duurzamere vervoersmiddel (elektriciteit dat wordt opgewekt 
door de energie coöperaties in de kernen). Verder wordt het 
gebruik van de auto verminderd, wat het straatbeeld en de 
publieke ruimte ten goede komt. 

Daarnaast hanteren we een prijs die het aantrekkelijk maakt 
voor mensen die momenteel een (tweede) auto hebben. Zij 
worden verleid om deze de deur uit te doen en gebruik te 
maken van de nieuwe duurzame elektrische deelvoertuigen.

De elektrische deelvoertuigen worden dus een duurzame en 
(mogelijk) goedkoper alternatief voor de eigen (tweede) 
benzine-/diesel auto.

Tevens wordt dit project op een later moment geïntegreerd met 
Netmobiel, wat ritdelen, OV en MaaS met elkaar gaat 
combineren. Het is dus één van de schakels in het gehele 
fijnmazige bereikbaarheid project.

Met dit deelvoertuigenproject komen we weer ietwat dichter bij 
het verwezenlijken van een sluitend OV-/MaaS-netwerk, zodat 
men in 2030 drempelloos van A naar B kan reizen (Achterhoek 
Agenda 2030).

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

37 punten (max. is 50 punten)

Project scoort minder op inwonerpanel en meekoppelkansen.

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

N.v.t.

6. Advies Thematafel
De Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid is akkoord met de inhoud van het project. De 
gevraagde financiën zijn sinds de goedkeuring van de thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid 



eind november 2020 echter gewijzigd. Dit in verband met een verhoging van de leaseprijzen 
voor de deelauto’s bij de leasemaatschappij. 
De aanvraag die nu bij u voorligt is daarom €1.728 hoger dan de aanvraag bij de thematafel in 
november jl.
Gedurende de thematafel van 10 december zal dezelfde projectaanvraag nogmaals bij de 
Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid voorliggen met het gecorrigeerde bedrag.
De verwachting is dat de thematafel hier alsnog mee akkoord gaat. 
Wij vragen u als Board deze aanvraag onder voorbehoud goed te keuren, zodat we na 
goedkeuring van de Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid van 10 december direct door 
kunnen met het uitvoeren van het project.

Vastgesteld in Thematafel: Eerste vaststelling 4 november 2020
Tweede vaststelling gecorrigeerd bedrag 10 december 2020

Datum: 10 december 2020
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Aanvraagformulier project Achterhoek Visie 2030 
Projecten dienen te voldoen aan de algemene voorwaarden en toetsingscriteria Projecten Achterhoek Visie 2030 
(bijlage 1) 
 
1 Naam project  

 
Elektrische Deelvoertuigen Coöperatie Zonnig Zieuwent 

2 Betrokken Thematafel  
 

Mobiliteit & Bereikbaarheid 

3 Doel/effect van het project 
 

De OV-verbindingen in de kleine kernen binnen de regio Achterhoek 
zijn vaak ontoereikend. Inwoners zijn afhankelijk van eigen vervoer. 
Als men het kan betalen hebben huishoudens vaak 1 of 2 niet 
duurzame auto’s ter beschikking. Deze auto’s staan het merendeel 
van de tijd stil en nemen onnodig veel plaats in de publieke ruimte in. 
Daarbij is een eigen auto voor veel mensen een enorme kostenpost, 
terwijl men de auto maar sporadisch gebruikt. 
Het gebruik van een elektrisch deelvoertuig kan zorgen voor een 
afname van het aantal niet-duurzame (tweede) auto’s. Dit zorgt voor 
een schonere wijze van vervoer (elektriciteit dat wordt opgewekt 
door de energie coöperaties in de kernen). Verder wordt de aanschaf 
en het gebruik van een eigen auto verminderd, wat het straatbeeld 
en de publieke ruimte ten goede komt, indien men die tweede auto 
de deur uit durft te doen. 
Tenslotte zijn er ook inwoners van dorpen die geen eigen vervoer 
hebben en dus afhankelijk zijn van het kunnen meerijden met 
anderen. Om deze doelgroep ook in hun behoefte kunnen voorzien, 
is het aanbieden van deelauto’s een deel van de oplossing. 
 

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

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

Het realiseren van fijnmazige bereikbaarheid in de Achterhoek. Het 
wordt onderdeel van het netwerk van fijnmazige bereikbaarheid: 
MaaS in de Achterhoek. 
 
Duurzaam 
Op het gebied van duurzaamheid zal er worden ingezet op 
energieneutraal reizen en vervoer, voor een degelijke prijs. Hierdoor 
wordt het bezit en gebruik van een tweede auto ontmoedigd. 
Daarbij zal de energie worden opgewekt door groene stroom. 
 
Slim en Betrouwbaar 
Dit zal gebeuren op een zo’n slim mogelijke wijze, waarbij de 
koppeling met de app en platform netmobiel zal worden gelegd en 
op den duur zullen integreren. 
 
Betrouwbaar en robuust: Toekomstbestendig 
Een doel van het positioneren van deze elektrische deelvoertuigen is 
om een toekomstbestendig aanbod van voertuigen neer te zetten, 
die gebaseerd worden op de vraag en het gebruik van deelvervoer. 
Doel is dus dat deze deelvoertuigen op den duur zonder subsidie 
kunnen blijven bestaan. De openbare vervoerarmoede die aanwezig 
is in de Achterhoek wordt op deze wijze zo goed mogelijk 
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verminderd, terwijl mensen met een kleinere portemonnee naar 
wens reizen kunnen boeken. 
 

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

Het draagvlak is er. Zo zijn de gemeenten, provincie, verschillende 
ondernemers en maatschappelijke organisaties goed aangehaakt bij 
het realiseren van de uitrol van deze elektrische deelvoertuigen in 
Zieuwent. 
Er wordt onderzocht in welke mate een overkoepelende coöperatie 
vorm moet krijgen en welke taken en processen daaronder zouden 
kunnen/moeten vallen. 
Oftewel: er wordt onderzocht op welke wijze een Achterhoek 
Deelvervoer Coöperatie kan worden opgezet om binnen agem de 
coördinatie van huidige en toekomstige deelmodaliteiten in de regio 
Achterhoek weg te zetten.  
Binnen agem zijn ondernemers, overheden en organisaties al goed 
aangesloten. In de toekomst zal de verbinding met alle andere 
deelvervoer projecten worden samengebracht in deze nieuw op te 
richten coöperatie. 
 
 

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

Dat heeft het zeker!  
De OV-verbindingen in de kleine kernen van de regio Achterhoek zijn 
vaak ontoereikend. Inwoners zijn met name afhankelijk van eigen 
vervoer. Als men het kan betalen heeft elk huishouden 1 of 2 auto’s 
ter beschikking. Deze staan op een dag grotendeels stil en daarbij 
nemen onnodig veel plaats in de publieke ruimte in. Daarnaast is het 
voor mensen die het moeilijk kunnen betalen een zeer grote 
kostenpost, maar vaak wel een noodzakelijke. 
Het gebruik van een elektrisch deelvoertuig kan zorgen voor een 
afname van het aantal (tweede) auto’s. Dit zorgt voor een 
duurzamere vervoersmiddel (elektriciteit dat wordt opgewekt door 
de energie coöperaties in de kernen). Verder wordt het gebruik van 
de auto verminderd, wat het straatbeeld en de publieke ruimte ten 
goede komt.  
Daarnaast hanteren we een prijs die het aantrekkelijk maakt voor 
mensen die momenteel een (tweede) auto hebben. Zij worden 
verleid om deze de deur uit te doen en gebruik te maken van de 
nieuwe duurzame elektrische deelvoertuigen. 
De elektrische deelvoertuigen worden dus een duurzame en 
(mogelijk) goedkoper alternatief voor de eigen (tweede) benzine-
/diesel auto. 
Ook zijn er bewoners die geen eigen auto hebben en graag gebruik 
maken van vrijwilligers die bereid zijn om hen van A naar B te 
brengen. Om deze ritten te kunnen rijden hebben zij echter een auto 
nodig en hiervoor kunnen deelauto’s ook worden ingezet. 
Tevens wordt dit project op een later moment geïntegreerd met 
Netmobiel, wat ritdelen, OV en MaaS met elkaar gaat combineren. 
Het is dus één van de schakels in het gehele fijnmazige 
bereikbaarheid project. 
Met dit deelvoertuigenproject komen we weer ietwat dichter bij het 
verwezenlijken van een sluitend OV-/MaaS-netwerk, zodat men in 
2030 drempelloos van A naar B kan reizen (Achterhoek Agenda 
2030). 
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5 Opdrachtnemer/aanvrager 

 
Coöperatie Zonnig Zieuwent UA 

6 Projectleider Margret Klein Holkenborg 
 

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

Coöperatie Zonnig Zieuwent UA 
Provincie Gelderland 
8RHK Ambassadeurs 
Agem 
Herwers Groep (Renault) 
Rijksoverheid 
 

8 Looptijd (aanvang/einde) November 2020 t/m December 2024 
 

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

Vanuit de Achterhoek Challenge #1 om in 2020 het aantal duurzame voertuigen in de Achterhoek snel en 

zichtbaar te vergroten worden projectplannen uitgewerkt voor het "aanschaffen" (leasen, kopen of een andere 
constructie) en exploiteren van elektrische deelauto’s bij de Achterhoekse energie coöperaties. Met deze 

coöperaties worden concrete vervolgstappen besproken en ingevuld.   

Met behulp van coöperatie Zonnig Zieuwent UA kunnen vraag en aanbod van deelauto’s goed op elkaar worden 

aangesloten. Daarnaast is deze energie coöperatie in zijn algemeenheid in staat om het aanbod te combineren 

met een goede infrastructuur (laadpaal) en eventuele sociale ondersteuning (m.b.t. ritdelen/chauffeurs). 

 
Het project in Zieuwent zal er als volgt uit gaan zien: 

Er wordt vooralsnog ingezet op 1 actieve duurzame deelauto in de kern Zieuwent. 
Deze deelauto zal op het kerkplein als strategische plek worden opgesteld waar meerdere klanten gemakkelijk en 

snel bij kunnen komen om deze te gebruiken. 
De klanten zullen middels een abonnement (dat voor 1, 2, 3 of 4 jaar wordt afgesloten), dan wel via een prepaid-

tegoed gebruik kunnen gaan maken van de auto. 

Klanten sluiten dus een abonnement af of kopen voor een nog nader te bepalen bedrag aan prepaid-tegoed. 
Vervolgens kunnen deze klanten middels de WeGo-app inloggen en het voertuig reserveren voor gebruik. 

Ook zal het voertuig worden ontgrendeld middels deze app. 
Het gebruik van het voertuig zal per minuut en per kilometer worden geregistreerd. 

Dit zorgt ervoor dat niemand teveel betaalt en dat er 100% duidelijkheid is voor de klant. 

Het “afrekenen” wordt middels de WeGo-app afgehandeld en kan goed worden bijgehouden in de persoonlijke 
ruimte van de WeGo-app. Hier is duidelijk op te zien hoeveel kilometers/minuten je nog in je abonnement hebt, 

of hoeveel kilometers/minuten je nog van je prepaid-tegoed over hebt. Ook kun je hier weer meer prepaid-
tegoed of een nieuw abonnement aanschaffen. 

Coöperatie Zonnig Zieuwent UA zal zich focussen op het geven van voorlichting en informatie over het gebruik en 
de mogelijkheden van het inzetten van de auto. Hoe enthousiaster deze wervende activiteiten, hoe meer klanten 

en hoe beter de bezetting van de auto zal zijn. 

Bij een volledige bezetting of een bijna volledige bezetting zal worden gekeken naar verdere uitbreiding binnen 
de kern, of misschien wel erbuiten. 

Vraag en aanbod zal dus continu moeten worden gemonitord. Inzage hierin is gemakkelijk middels het aantal 
abonnementen of prepaid-tegoed dat wordt vergoed. 

 
Qua beheer en onderhoud is er de volgende verdeling gemaakt: 

1) Zonnig Zieuwent verzorgt het dagelijks beheer van de auto’s, zoals het schoonmaken en zorgen dat 

de auto’s zijn opgeladen. 

2) Herwers verzorgt vanuit het operational lease contract het technisch beheer van de auto en indien 

nodig vervangend vervoer. 
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3) De Achterhoek Deelvervoer Cooperatie (i.o) verzorgt de facturatie van het gebruik van de auto’s aan 

de deelnemers. Tot het moment de Achterhoek Deelvervoer Cooperatie (i.o) is opgericht, verzorgt 

Zonnig Zieuwent zelf de facturatie naar de deelnemers.  

 
 
10 Beoogde resultaten 
 
De OV-verbindingen in de Gemeente Oost Gelre en binnen de regio Achterhoek verbeteren. 
De afhankelijkheid van eigen niet-duurzaam vervoer in Zieuwent verminderen. 
De toegankelijkheid van duurzame vervoer op maat verbeteren (financieel en aanbod) 
Het aantrekkelijk maken voor burgers om in plaats van zelf een auto aan te schaffen en het delen van duurzame 
voertuigen te stimuleren. 
Het verminderen van stilstaande niet-duurzame voertuigen in het straatbeeld. 
Het actief plaatsen en onderhouden van in beginsel 1 elektrische deelauto in de kern Zieuwent. 
Het aantal deelvoertuigen in Zieuwent continu monitoren en aanpassen op vraag en aanbod. 
 
 
11 Kunt u de BTW op dit project verrekenen? 

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

*doorhalen wat niet van toepassing is 
Gedetailleerde begroting als bijlage toevoegen! 
Let op: bij loonkosten het aantal uren en uurtarief vermelden (zowel intern als extern). 
Zie ook bijlage 5: Deelauto’s Businesscase – Berekeningen en kosten 
 

a. 
 
 

b. 
 
 

  c. 
 
 

d. 
 
 

WeGo-app & platform (hardware/kastje, licentie, platform, 
beheeromgeving, app) 
 
Operational lease 48 maanden via Herwers / Directlease 
48 maanden x € 492 = 23.616 
 
Opstartkosten WeGo platform (plaatsing en installatie in 
deelauto’s) 
 
Levering stroom, uitgaande van 20.000km per jaar / per auto 
20.000 kilometer x € 0,06 (kosten per km) x 4 jaar = € 4.800  
 

€ 2.640 
 
 
€ 23.616 
 
 
€ 650 
 
 
€ 4.800 
 

 
 

 Totaal € 31.706 
 

 

13 Financiering 
a. Bijdrage vanuit de aanvrager: 

- Coöperatie Zonnig Zieuwent UA 
- Deelnemers (launching customers) 

 
€ 7.200 
€ 2.400 

 
 

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

- Herwers Renault 

 
 
 
€   850 

 
 

 Subtotaal € 10.450  
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c. Per saldo gevraagde bijdrage: 

nadere specificatie (indien bekend): 
- Provincie € … 
- Regio Deal € … 

 
 
€   6.893 
€ 14.363 
 

 
 

 Totaal € 31.706  
 

14 Communicatie 
Op welke wijze en welke momenten wordt over het project gecommuniceerd? 
(U dient op alle communicatie-uitingen (website, drukwerk, bouwborden etc.) het logo van de provincie 
Gelderland en 8RHK ambassadeurs te vermelden en mede te delen dat de activiteit mede tot stand is 
gekomen dankzij financiering van de provincie Gelderland en 8RHK ambassadeurs). 
 
Het project zal voorafgaand aan de introductie van de deelauto’s, alsook gedurende het project op elke 
mogelijke wijze worden gepromoot. Denk aan huis aan huis bladen (drukwerk), internetpagina’s (8RHK, 
Zonnig Zieuwent), social media, via de pers en middels canvassen.  
Ook zal de promotie voor het gebruik van de deelvoertuigen onder de aandacht worden gebracht via 
Netmobiel, de mobiliteitsmakelaar in de Achterhoek en interviews met Zonnig Zieuwent. 
 

 
15 Mogelijke risico’s 
 
De mogelijkheid bestaat dat het gebruik van de deelauto’s in de dorpskern tegenvalt. Dit heeft  mogelijk 
financiële tegenslagen tot gevolg. Zo zal de Regio middels de gelden die zij vanuit de provincie en de 
regiodeal van het Rijk hebben ontvangen deels verantwoordelijk en risicodragend zijn . Dit geldt evenzo 
voor Zonnig Zieuwent en Herwers. 
 
Bij een tegenvallend gebruik van de deelauto’s in Zieuwent wordt vraag en het aanbod op een andere wijze 
ingevuld. Denk hierbij aan het herplaatsen van de voertuigen op andere plaatsen binnen Zieuwent, dan wel 
in andere kernen in de regio Achterhoek. Dit zal uiteraard pas na een goede analyse en na een langdurige 
proefperiode een uiterste maatregel zijn. We zullen dus continu in gesprek moeten blijven met de Regio, 
andere dorpskernen, energie coöperaties en overige partners die deze kans samen willen oppakken. 
 
16 Overige aandachtspunten 
 
Voor dit project gelden 3 belangrijke aandachtspunten in verband met de bijzonderheid van de financiering in 
relatie tot de ambitie om in de Achterhoek een dekkend netwerk te krijgen van elektrische deelauto’s: 
 
Punt 1 : De subsidie wordt niet vooraf in 1x uitgekeerd, maar eens per halfjaar wordt er een voorschot gevraagd 
door Zonnig Zieuwent voor de komende 6 maanden. Dit voorschot wordt uitbetaald, na controle van het 
projectteam Fijnmazige Bereikbaarheid. Uitgangspunten hiervoor zijn eenvoudig: 

- Er kan maximaal 80% aan voorschotten worden verleend. Uitgaande van vier jaar en voorschotperiodes 
van 6 maanden, gaat het om 8 periodes. Dat betekent dan maximaal 8 x 10% voorschot. 

- Er wordt een tussentijdse begroting en winst & verlies afgegeven aan het projectteam Fijnmazige 
Bereikbaarheid van de afgelopen en komende 6 maanden voor dit project. Deze begroting en winst & 
verlies moet gezamenlijk door aanvrager en projectteam zijn goedgekeurd. 

- Er zal nooit meer subsidie worden verstrekt dan is overeengekomen in deze projectaanvraag, tenzij hier 
een aanvullende projectaanvraag voor is goedgekeurd. 

Punt 2 : Op basis van de begroting en winst & verlies van afgelopen en komende 6 maanden wordt bepaald in 
hoeverre er nog subsidie benodigd is voor de levensvatbaarheid van het project. De subsidie is toegekend aan 
de aanvrager en daarmee ook te besteden binnen dit project. Maar mocht het project leiden tot meer eigen 
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inbreng in de vorm van inkomsten en er dus minder subsidie benodigd zijn, is de aanvrager verplicht om mee te 
denken in een optimale besteding van de nog uit te keren gelden. Dit kan bijvoorbeeld zijn : extra bijdrage in 
een nieuwe aanvraag voor een deelauto of -fiets, extra bijdrage in communicatie of marketing voor dit 
deelconcept, uitbreiding van kwaliteit van dienstverlening, etc.   
 
Punt 3 : Het WeGo platform wordt in beginsel afgenomen door Zonnig Zieuwent en zij verzorgen ook de betaling 
van dit onderdeel aan WeGo. Wanneer de Achterhoek Deelvervoer Coöperatie is opgericht, stuurt de 
Achterhoek Deelvervoer Coöperatie facturen naar de energie coöperaties zodra het contract is overgegaan (tot 
einde looptijd van het project). 
 
Punt 4 : De tariefstelling voor de eindgebruikers om gebruik te maken van deze deelauto dienst worden door 
Zonnig Zieuwent in samenspraak met projectteam Fijnmazige Bereikbaarheid dan wel de Achterhoek 
Deelvervoer Cooperatie i.o. vastgelegd voor de periode van minimaal 12 maanden. Deze vaststelling vindt 
telkens uiterlijk 1 maand voor afloop van de vorige tariefstelling plaats, in samenspraak met andere 
deelnemende organisaties van deelauto’s in de Achterhoek. 
 
 
17 Is een Europese aanbesteding noodzakelijk?  

(zie bijlage 2) 
 

O Ja 
X Nee 
18 Is er sprake van staatssteun?  

(zie bijlage 3) 
 

X Ja (geef onderstaand aan of er sprake is van geoorloofde staatssteun en ga verder met punt 20, ‘gegevens 
         aanvrager’) 
         O AGVV, artikel: 
         O LVV, artikel: 
         O DAEB 
         X Deminimis (vul eerst punt 19 in en ga daarna verder met punt 20) 
 
O Nee (ga verder met punt 19) 
 
19 Heeft uw organisatie in de afgelopen 3 belastingjaren minder dan € 200.000,= publieke middelen 

ontvangen? 
 

X Ja, namelijk € … (indien er geen vrijstelling mogelijk is, dan bijlage 4 invullen: De Minimis-verklaring) 
O Nee (verder met volgende vraag) 
 
20. Gegevens aanvrager 
Soort instantie 
O Rechtspersoon, namelijk: 
O Overheidsinstantie, namelijk: 
X Anders, namelijk: Maatschappelijke organisatie: Energiecoöperatie Zonnig Zieuwent UA 
 
Naam organisatie  
Contactpersoon  
Telefoonnummer  
E-mailadres  
Postbus  
Straat en huisnummer  
Postcode en plaats  
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IBAN rekeningnummer  
Tenaamstelling rekening  
Onder vermelding van  

 
 
 

Ondertekening 
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend 
 
Plaats:  Datum:  Naam:  

 
  Functie:  

 
  Handtekening: 

 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Specialistische kennis   € 125,00 

Adviseur  € 100,00 

Projectleider/programmamanager   €  90,00 
   

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

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

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

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

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

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

outplacementtrajecten; 
m. niet noodzakelijke of bovenmatige kosten. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Achterhoek Visie 2030. 
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5.5  De projecten worden getoetst aan:  

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

• De criteria zoals verbonden aan de Regio Deal 

 De kwaliteit van het projectplan (inhoudelijk en financieel) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

 
 

 

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

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

Hanteert u een eigen 
aanbestedingsbeleid? 

Verplicht tot Europees 

aanbesteden volgens 
Aanbestedingswet 

U kunt uw eigen 

aanbestedingsbeleid volgen 

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

Bedrag van de aanschaffing excl. 

btw tussen: 
O € 1.500.000 en € 5.225.000 

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

Bedrag van de aanschaffing excl. 

btw tussen: 
O € 150.000 en 1.500.000 

(werken) 
O €50.000 en 209.000 (leveringen) 
O €50.000 en 209.000 (diensten) 

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

O € 50.000 (diensten) 

Verplichting tot openbaar 
aanbesteden 

Onderhands meervoudig 
aanbesteden 

Onderhands enkelvoudig 
aanbesteden 

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

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

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

Geen 
verplichting tot 
openbaar 
aanbesteden 

Verplichting tot 
Europees 
aanbesteden 
volgens  
Aanbestedings- 
wet 2012 

nee 

nee 

nee 

ja 

ja 

ja 

ja ja 

ja 

ja 

nee 

nee 

nee 

nee 

ja 
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Bijlage 3 
Staatssteun en vrijstellingsgronden 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Aanvraagformulier project Achterhoek Visie 2030 (versie 1-1-2020) 
 

 

Pagina 16 van 16 Achterhoek Raad 
Achterhoek Board 

Achterhoek Thematafels 

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

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

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

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

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

1. Naam project: Elektrische Deelvoertuigen Coöperatie Zonnig Zieuwent

2. Betrokken Thematafel(s): Mobiliteit & Bereikbaarheid
3. Doel/effect van het project: De OV-verbindingen in de kleine kernen binnen de regio 

Achterhoek zijn vaak ontoereikend. Inwoners zijn afhankelijk van 
eigen vervoer. Als men het kan betalen hebben huishoudens 
vaak 1 of 2 niet duurzame auto’s ter beschikking. Deze auto’s 
staan het merendeel van de tijd stil en nemen onnodig veel 
plaats in de publieke ruimte in. Daarbij is een eigen auto voor 
veel mensen een enorme kostenpost, terwijl men de auto maar 
sporadisch gebruikt.

Het gebruik van een elektrisch deelvoertuig kan zorgen voor een 
afname van het aantal niet-duurzame (tweede) auto’s. Dit zorgt 
voor een schonere wijze van vervoer (elektriciteit dat wordt 
opgewekt door de energie coöperaties in de kernen). Verder 
wordt de aanschaf en het gebruik van een eigen auto 
verminderd, wat het straatbeeld en de publieke ruimte ten 
goede komt, indien men die tweede auto de deur uit durft te 
doen.

Tenslotte zijn er ook inwoners van dorpen die geen eigen 
vervoer hebben en dus afhankelijk zijn van het kunnen 
meerijden met anderen. Om deze doelgroep ook in hun 
behoefte kunnen voorzien, is het aanbieden van deelauto’s een 
deel van de oplossing.

4. Toetsingscriteria:
a. Achterhoek Visie 2030

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

Het realiseren van fijnmazige bereikbaarheid in de Achterhoek. 
Het wordt onderdeel van het netwerk van fijnmazige 
bereikbaarheid: MaaS in de Achterhoek.

Duurzaam
Op het gebied van duurzaamheid zal er worden ingezet op 
energieneutraal reizen en vervoer, voor een degelijke prijs. 
Hierdoor wordt het bezit en gebruik van een tweede auto 
ontmoedigd.
Daarbij zal de energie worden opgewekt door groene stroom.

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

Betrouwbaar en robuust: Toekomstbestendig
Een doel van het positioneren van deze elektrische 
deelvoertuigen is om een toekomstbestendig aanbod van 



voertuigen neer te zetten, die gebaseerd worden op de vraag en 
het gebruik van deelvervoer. Doel is dus dat deze deelvoertuigen 
op den duur zonder subsidie kunnen blijven bestaan. De 
openbare vervoerarmoede die aanwezig is in de Achterhoek 
wordt op deze wijze zo goed mogelijk verminderd, terwijl 
mensen met een kleinere portemonnee naar wens reizen 
kunnen boeken.

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

1. Door in te zetten op elektrisch deelvervoer waarvan de 
energie lokaal wordt opgewekt bij de energie coöperatie dragen 
we bij aan het energieneutraal maken van het vervoer in de 
Achterhoek. We meten daarbij het aantal deelnemers en zullen 
gaandeweg peilen hoeveel mensen hun auto laten staan of de 
deur uit doen om gebruik te maken van dit deelvervoer. Dit is 
een van de eerste stappen naar het teweeg brengen van een 
gedragsverandering.

2. We zien de uitrol van deelvoertuigen in de kernen als een 
opstap naar een grotere uitrol in de Achterhoek. Uiteindelijk 
maken de laadpalen in de kernen onderdeel uit van het 
toekomstig dekkend netwerk dat wordt nagestreefd. Ook maakt 
het leggen van de infra voor een laadpaal het gemakkelijker om 
meer laadvoorzieningen te realiseren. 
We peilen gaandeweg hoezeer dit een opstap is voor verdere 
uitrol van laadinfra en hoezeer de laadinfra is uitgebreid binnen 
de kern.

3. Aangezien veel dorpskernen in de Achterhoek slecht 
bereikbaar zijn met de reguliere OV, is de elektrische 
deelvoertuig juist van enorme waarde. Voor mensen die geen 
auto kunnen betalen, of afhankelijk zijn van één auto die al in 
gebruik is, is een deelvoertuig de oplossing. Uiteindelijk moet dit 
de slecht bereikbare kernen beter bereikbaar maken.

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

Het draagvlak is er. Zo zijn de gemeenten, provincie, 
verschillende ondernemers en maatschappelijke organisaties 
goed aangehaakt bij het realiseren van de uitrol van deze 
elektrische deelvoertuigen in Zieuwent.

Er wordt onderzocht in welke mate een overkoepelende 
coöperatie vorm moet krijgen en welke taken en processen 
daaronder zouden kunnen/moeten vallen.

Oftewel: er wordt onderzocht op welke wijze een Achterhoek 
Deelvervoer Coöperatie kan worden opgezet om binnen agem 
de coördinatie van huidige en toekomstige deelmodaliteiten in 
de regio Achterhoek weg te zetten. 

Binnen agem zijn ondernemers, overheden en organisaties al 
goed aangesloten. In de toekomst zal de verbinding met alle 



andere deelvervoer projecten worden samengebracht in deze 
nieuw op te richten coöperatie.

Waaruit blijkt dat het 
project regionale impact 
heeft?

De OV-verbindingen in de kleine kernen van de regio Achterhoek 
zijn vaak ontoereikend. Inwoners zijn met name afhankelijk van 
eigen vervoer. Als men het kan betalen heeft elk huishouden 1 
of 2 auto’s ter beschikking. Deze staan op een dag grotendeels 
stil en daarbij nemen onnodig veel plaats in de publieke ruimte 
in. Daarnaast is het voor mensen die het moeilijk kunnen 
betalen een zeer grote kostenpost, maar vaak wel een 
noodzakelijke.

Het gebruik van een elektrisch deelvoertuig kan zorgen voor een 
afname van het aantal (tweede) auto’s. Dit zorgt voor een 
duurzamere vervoersmiddel (elektriciteit dat wordt opgewekt 
door de energie coöperaties in de kernen). Verder wordt het 
gebruik van de auto verminderd, wat het straatbeeld en de 
publieke ruimte ten goede komt. 

Daarnaast hanteren we een prijs die het aantrekkelijk maakt 
voor mensen die momenteel een (tweede) auto hebben. Zij 
worden verleid om deze de deur uit te doen en gebruik te 
maken van de nieuwe duurzame elektrische deelvoertuigen.

De elektrische deelvoertuigen worden dus een duurzame en 
(mogelijk) goedkoper alternatief voor de eigen (tweede) 
benzine-/diesel auto.

Ook zijn er bewoners die geen eigen auto hebben en graag 
gebruik maken van vrijwilligers die bereid zijn om hen van A naar 
B te brengen. Om deze ritten te kunnen rijden hebben zij echter 
een auto nodig en hiervoor kunnen deelauto’s ook worden 
ingezet.

Tevens wordt dit project op een later moment geïntegreerd met 
Netmobiel, wat ritdelen, OV en MaaS met elkaar gaat 
combineren. Het is dus één van de schakels in het gehele 
fijnmazige bereikbaarheid project.

Met dit deelvoertuigenproject komen we weer ietwat dichter bij 
het verwezenlijken van een sluitend OV-/MaaS-netwerk, zodat 
men in 2030 drempelloos van A naar B kan reizen (Achterhoek 
Agenda 2030).

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

37 punten (max. is 50 punten)

Project scoort minder op inwonerpanel en meekoppelkansen.



- Doelmatigheid
- Doeltreffendheid
- Inwonerpanel
- Meekoppelkansen

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

N.v.t.

6. Advies Thematafel
De Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid is akkoord met de inhoud van het project. De 
gevraagde financiën zijn sinds de goedkeuring van de thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid 
eind november 2020 echter gewijzigd. Dit in verband met een verhoging van de leaseprijzen 
voor de deelauto’s bij de leasemaatschappij. 
De aanvraag die nu bij u voorligt is daarom €576 hoger dan de aanvraag bij de thematafel in 
november jl.
Op de thematafel van 10 december zal dezelfde projectaanvraag nogmaals bij de Thematafel 
Mobiliteit & Bereikbaarheid voorliggen met het gecorrigeerde bedrag.
De verwachting is dat de thematafel hier alsnog mee akkoord gaat. 
Wij vragen u als Board deze aanvraag goed te keuren, waarna we vervolgens na goedkeuring 
van de Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid van 10 december direct verder kunnen met de 
uitrol en uitvoering.

Vastgesteld in Thematafel: Eerste vaststelling 4 november 2020
Tweede vaststelling gecorrigeerd bedrag 10 december 2020

Datum: 10 december 2020
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Aanvraagformulier Biobased Kennis en Ontwikkelplatform 
Innovatieregio Achterhoek (BKIA)
Projecten dienen te voldoen aan de algemene voorwaarden en toetsingscriteria Projecten Achterhoek Visie 2030 
(bijlage 1)

1 Naam project Biobased Kennis & ontwikkelplatform Innovatieregio Achterhoek  (BKIA)
Oriëntatie opzet

2 Betrokken Thematafel Circulaire Economie

3 Doel/effect van het project Het versterken van de groei van biobased bedrijvigheid in 
innovatieregio Achterhoek door samenwerking van agrarische 
bedrijven en bedrijven in de maak- en procesindustrie. 

Het project bestaat uit een verkenning, gericht op relevante partijen, om 
a) het draagvlak in beeld te krijgen voor het oprichten van een Biobased 
Kennis&ontwikkelcentrum Innovatieregio Achterhoek (BKIA), en 
b) een concept te ontwikkelen voor de inrichting en exploitatie van een 
dergelijk centrum, inclusief de financiële opzet.

De initiatiefnemers hiervan zijn:
a)  Martijn Oversteegen, associate Lector Energie en Grondstoffen 
Saxion Hogeschool;
b) Arne Eindhoven, Novum Blue, initiatiefnemer circulaire economie 
Achterhoek en betrokken bij de oprichting van diverse 
Grondstoffencollectieven;
c) Hayo Canter Cremers, coordinator van de stichting Biomassa.

Een belangrijk doel van dit initiatief is na te gaan in hoeverre een BKIA 
kan bijdragen aan de realisatie van nieuwe verwaardingsmogelijkheden 
voor de regionale primaire biomassaproductie en de andere 
Achterhoekse biomassa(rest-)stromen. Onderzoek van de stichting 
Biomassa heeft recent de omvang van de diverse biomassa(rest-
)stromen in de Achterhoek inzichtelijk gemaakt. (zie bijlage bij deze 
aanvraag). Daarbij zijn diverse biomassa reststromen geïdentificeerd 
waarvoor een grote behoefte bestaat aan nieuwe verwaarding via 
hoogwaardige(r) biobased producten. In het onderzoek zijn hiervoor ook 
diverse verwaardingsketens voor in beeld gebracht, zoals duurzame 
patatbakjes en koffiebekers van bermgras, beschoeingspalen van 
zuiveringsslib, en groen beton versterkt met oa vezels van herfstblad (zie 
bijlage bij dit rapport). In de Achterhoek zijn diverse bedrijven die in de 
afgelopen jaren  testen en pilots met dit soort innovatieve producten 
hebben gedaan. Ze geven aan dat er diverse drempels en problemen in 
de markt zijn waardoor de pilots en testen weinig blijvend resultaat 
hebben opgeleverd. Ze geven daarbij een serie van sterk van elkaar 
verschillende redenen en drempels aan. 

Het achterliggend doel van de activiteiten in dit project is daarom na te 
gaan wat de mogelijkheden zijn voor het verdere stimuleren van 
innovatieve biobased bedrijvigheid in de Achterhoek zodat de circulaire 
economie in de Achterhoek, meer specifiek de biobased economy, een 
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impuls krijgt die nodig is voor een duurzame ontwikkeling van de regio. 
Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de ondersteuning die 
verwaardingsketens en individuele bedrijven nodig hebben om de 
nieuwe hoogwaardige biobased producten een vaste voet op de markt 
te geven. 

Bij succes kan een belangrijk effect hiervan zijn dat er nieuwe 
verdienmodellen voor de Achterhoekse landbouw ontstaan, waardoor 
deze verder versterkt wordt en tegelijk belangrijk bijdraagt aan de 
realisatie van beleidsdoelstellingen, zoals de realisatie van de 
kringlooplandbouw, de energietransitie en de vermindering van de 
emissies van broeikasgassen. Uiteraard kan het ook bijdragen aan de 
ontwikkeling van nieuwe producten en bedrijvigheid bij de 
maakindustrie

4 Bijdrage aan Achterhoek Visie 2030 Dit project sluit vooral aan bij:
sub thema 3.1 Productieve regio : Voor duurzame grondstoffen is circulaire 
landbouw noodzakelijk: het BKIA stimuleert deze circulaire landbouw door 
het vinden van duurzame grondstof/product combinaties  waarin lokale 
maak- en procesindustrie  een cruciale rol hebben.
sub thema 3.2 Gekwalificeerde regio: om 3.1 te realiseren zijn professionals 
van alle niveaus hard nodig, met nadruk op professionals met technische 
beroepen. Deze professionals worden voor een groot deel lokaal opgeleid 
en zullen voor de regio behouden moeten blijven.
sub thema 4.1 Leefbare regio: Om de regio leefbaar te houden zal er 
verantwoord gebouwd moeten worden. BKIA draagt bij aan verantwoorde 
bouw door het stimuleren van de productie en toepassing circulaire, liefst 
biobased bouwmaterialen.
sub thema 4.2 Schone regio:  De invulling van de sub thema’s 3.1, 3.2 en 4.1 
leidt tot een schone(re) regio Achterhoek.  

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

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

Voor het opstellen van de aanvraag zijn vertegenwoordigers van 
overheden, kennis- & onderwijsinstellingen en diverse bedrijven  benaderd 
die allen positief over het initiatief hebben geoordeeld. Het betreft o.a. de 
provincie Gelderland, de thematafel Circulaire Economie van de regio 
Achterhoek, HAN BioCentre, diverse vakgroepen van de Universiteit 
Twente, Nijhuis Industries, Dorset, Groot Zevert Vergisting, Arne Eindhoven 
(Grondstoffencollectief) en Dirk Kuiken.

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

Het project draait om een oriëntatie op de realisatie van een Biobased 
Kennis- en Ontwikkelcentrum voor de regio Achterhoek. 
Als hiervoor voldoende draagvlak is, zal het de aanzet zijn voor de oprichting 
van een BKIA. Hierin zullen naar huidig inzicht regionale biobased bedrijven, 
investeerders en regionale kennis- en onderwijsinstellingen participeren met 
ondersteuning van diverse overheden zoals ministerie, provincie, gemeenten 
en regio. 

De focus ervan ligt op de realisatie van nieuwe waardeketens in combinatie 
met het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid. Hierbij zullen onder andere 
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agrarische bedrijven met lokale (vooral: MKB) bedrijven uit de maak-en 
procesindustrie samenwerken in de ontwikkeling en productie van 
hoogwaardige biobased producten. 

De impact op de regio van deze samenwerking is sowieso het versterken 
van de onderlinge banden en het algemene ondernemersklimaat in de 
Achterhoek. Ook zal het leiden tot:
a) het versterken van het innovatieve karakter van de Achterhoek;
b) een (verdere) versterking van de regionale, innovatieve biobased 
economie;
c) de realisatie van nieuwe (klimaat- en milieuvriendelijker) 
verdienmodellen voor de Achterhoekse agrarische sector;
d) nieuwe oplossingen voor genereren voor bestaande 
biomassareststromen die hierdoor veranderen in grondstoffen.

Door dit alles kan het stimuleren van de biobased bedrijvigheid in de  regio  
het ook een bijdrage leveren aan de nog verdere verbetering van het 
toekomstperspectief alsook welzijn en welvaart in de Achterhoek. 

5 Opdrachtnemer/aanvrager Stichting Biomassa

6 Projectleider Dr. Hayo Canter Cremers (Coördinator Stichting Biomassa) 
7 Coalition of the willing

(betrokken organisaties en 
personen noemen)

Direct uitvoerend
Stichting Biomassa
Saxion Hogescholen
Novum Blue

Adviserend
HAN Biocentre
Universiteit Twente
Aeres Hogescholen

8 Looptijd (aanvang/einde) 1 december 2020 tot 31 december 2021
9 Korte projectbeschrijving

(voeg eventueel een uitgebreid projectplan als bijlage toe)

Samenvatting 
Verkenning uitvoeren als voorbereiding op een go/no go besluit over het realiseren van een biobased kennis- en 
ontwikkelcentrum voor de innovatieregio Achterhoek (BKIA) waarin regionale biobased bedrijven, investeerders en 
regionale kennis- en onderwijsinstellingen participeren met ondersteuning van diverse overheden zoals ministerie, 
provincie, gemeenten en regio. 
Focus ligt op nieuwe initiatieven waarbij agrarische bedrijven met lokale (MKB) bedrijven uit de maak- en procesindustrie 
samenwerken in de ontwikkeling en productie van hoogwaardige biobased producten. Regionale onderwijs- en 
kennisinstellingen ondersteunen deze initiatieven samen met landelijke kennisinstellingen, zoals de Universiteit Twente en 
WUR 

Doel
Het hoofddoel van dit initiatief is vaststellen in hoeverre een Biobased Kennis- & ontwikkelcentrum voor de 
Innovatieregio Achterhoek (BKIA) kan bijdragen aan de realisatie van nieuwe verwaardingsmogelijkheden voor 
Achterhoekse biomassa(rest-)stromen en hoe dit BKIA daarvoor organisatorisch moet worden opgezet en 
ingericht.
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De uitdaging is om op basis van regionale biomassa(rest-)stromen vernieuwende biobased producten te ontwikkelen met 
een duurzaam businessmodel, dus zowel een hoge toegevoegde waarde als goede afzetmogelijkheden. Toegevoegde 
waarde ontstaat door innovaties, zowel in de teelt als in de bewerking tot producten. Een onderbelicht aandachtspunt is dat 
in de praktijk er veel drempels in de markt zijn die de doorbraak van dit soort nieuwe biobased producten verhinderen. 
Hoewel dit soort thema’s bij de universiteiten en kennisinstellingen zoals de WUR en Saxion vaak al veel kennis en expertise 
is ontwikkeld, blijft nog veel hiervan onbenut. 
Een nevendoel van deze verkenning is daarom het inventariseren van ideeën voor maatregelen die een betere overdracht 
van deze kennis bij de onderwijs- en kennisinstellingen naar het (regionale) bedrijfsleven en vice versa kunnen 
bewerkstelligen. 

De voorspelling is dat de ontwikkeling, productie en vermarkting van nieuwe biobased producten zullen leiden tot een vraag 
om nieuwe kennis en kunde bij de medewerkers. Hier ligt een belangrijke taak voor regionale opleiders - zoals Graafschap 
College, Zone College, Saxion, etc. - om deze professionals op te leiden.  Een ander belangrijk nevendoel van de verkenning 
is daarom de  vraag hoe de verbinding met opleidingen moet worden vormgegeven om dit op een organische wijze te 
realiseren.

Uit te voeren activiteiten
Voor het realiseren van de geschetste transitie moeten in het kader van de verkenning een aantal activiteiten worden 
ondernomen:

1) Het peilen van het draagvlak voor het oprichten van het BKIA via gestructureerde interviews met 
vertegenwoordigers van relevante bedrijven, organisaties en overheden. Aantrekken van vertegenwoordigers 
van relevante bedrijven, organisaties en overheden d.m.v. warme acquisitie in bestaand netwerk van 
uitvoerenden en adviseurs, alsook koude acquisitie en aantrekken van overige relevante partijen door (sociale) 
media-uitingen.

2) Het inventariseren van behoeften aan ondersteuning bij de realisatie van nieuwe biobased waardeketens en 
producten via interviews en analyse van een tot drie specifieke casussen.

3) Interesse voor de ontwikkeling bij investeerders en andere financiers inventariseren via interviews met 
vertegenwoordigers van deze sector.

4) Bij relevante kennis- en onderwijsinstellingen nagaan wat in potentie goede oplossingen en maatregelen zijn 
om hun technologische en marketing kennis m.b.t. innovatieve biobased producten op een structurele 
laagdrempelige wijze te ontsluiten voor de Achterhoekse bedrijven.

5) Via desk research inventariseren wat voorbeelden en modellen voor een BKIA er elders in Nederland al 
bestaan en in gesprek met vertegenwoordigers daarvan nagaan wat succes- en faalfactoren zijn.

6) Op basis van de uitkomsten van de verkenning nagaan wat een goede opzet voor de realisatie en exploitatie 
van een BKIA zou zijn inclusief randvoorwaarden, tijdspad,  duurzame  financiering en voorbereiding van een 
go/no go besluit.

In het kader van deze activiteiten zullen een groot aantal organisaties en bedrijven worden benaderd. Een eerste 
voorlopige lijst van te benaderen bedrijven is bijgevoegd in de bijlage bij deze aanvraag. 

Beoogde resultaten

1) Inzicht in de kansen voor hoogwaardige biobased bedrijvigheid in de Achterhoek.
2) Zicht op de nieuwe (business) modellen voor de verwerking van bestaande biomassa (rest-)stromen van 

gemeenten in de Achterhoek.
3) Inzicht in de potentie voor de realisatie van nieuwe verdienmodellen voor de Achterhoekse landbouw - en 

productiebedrijven.
4) Intensivering van de regionale samenwerking met de omliggende kennis en onderwijsinstellingen.
5) Een plan voor de inrichting en exploitatie van een BKIA.
6) Aandacht van media voor Achterhoekse biobased ontwikkelingen 
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7) Onderbouwing voor een gefundeerd go/no go besluit over de realisatie van een Biobased Kennis & 
Ontwikkelcentrum Innovatieregio Achterhoek (BKIA).

11 Kunt u de BTW op dit project verrekenen?

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

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

a.
b.

...zie bijlage begroting

...
etc.

€ ...
€ ...

Totaal 30.675,20

13 Financiering
a. Bijdrage vanuit de aanvrager:

- Stichting Biomassa
- Novum Blue (onderaannemer st Biomassa)
- Saxion
-

€ 4.702,56
€  4482,00
€ 4.500,00

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

- ...
- ...

€ ...
€ ...

Subtotaal € 13.684,56

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

- Provincie € …
- Regio Deal € …

€ 31.930,64

Totaal € 45.615,20

14 Communicatie
Een belangrijk onderdeel van het project is het uitdragen van de ideeën en concepten die in het kader van 
het project verkend worden. Dit zal geschieden via onder andere het regelmatig uitgeven van persberichten 
en de organisatie van persbijeenkomsten, via de nieuwsbrieven, bijdragen in vakbladen, berichten op de 
websites van betrokken organisaties en andere (sociale) media uitingen en het bijdragen aan bijeenkomsten 
& congressen. 

15 Mogelijke risico’s
Aangezien dit project een verkenning betreft, is er natuurlijk een kans dat de uitkomst van de verkenning negatief 
is, bijvoorbeeld dat er onvoldoende draagvlak is voor de oprichting van een BKIA. De kans hierop lijkt niet groot 
op basis van het tot nu toe gesignaleerde enthousiasme waarmee dit project wordt begroet en omarmd.
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Bedrijven die worden benaderd kunnen terughoudend zijn in deelname aan het BKIA om hun ideeën voor 
bedrijfsvoering niet te delen met hun collega’s in de regio. Wederzijds vertrouwen en reeds bestaande netwerken 
kunnen deze terughoudendheid wegnemen.

16 Overige aandachtspunten
In gesprekken over het idee van het realiseren van een BKIA blijkt dat gesprekspartners vaak voetstoots aannemen dat 
de realisatie een investering in huisvesting zal vergen. De initiatiefnemers gaan bij de ideevorming nadrukkelijk uit van 
andere oplossingen zoals een virtueel platform. Dit aspect zal in de te voeren gesprekken en de voorbereiding voor het 
go/no go besluit apart aandacht krijgen.  

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

O Ja
x Nee
18 Is er sprake van staatssteun? 

(zie bijlage 3)

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

x Nee (ga verder met punt 20)

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

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

20. Gegevens aanvrager
Soort instantie
O Rechtspersoon, namelijk:  Stichting Biomassa
O Overheidsinstantie, namelijk:
O Anders, namelijk:

Naam organisatie Stichting Biomassa
Contactpersoon H. Canter Cremers
Telefoonnummer 0623246963
E-mailadres Info@stichtingbiomassa.nl
Postbus
Straat en huisnummer Weverij 26
Postcode en plaats 7122 MS Aalten
IBAN rekeningnummer NL25 RABO 0380 2235 03
Tenaamstelling rekening Stichting Biomassa
Onder vermelding van Project BKIA

Ondertekening
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend
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Plaats: Aalten Datum: 20-07-2020 Naam: HCJ Canter Cremers

Functie: Coördinator

Handtekening:

BIJLAGEN
1. Algemene voorwaarden en toetsingscriteria projecten Achterhoek Visie 2030
2. Aanbestedingsschema
3. Staatssteun en vrijstellingsgronden
4. Verklaring De-minimis
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Bijlage 1
Algemene voorwaarden en toetsingscriteria projecten Achterhoek 
Visie 2030

1. DEFINITIES 
1.1 Regio Achterhoek. Regio Achterhoek is een samenwerkingsverband van zeven gemeenten. De 

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

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

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

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

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

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

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

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

betrekking heeft zijn beschikbaar, rechtsgeldig ondertekend en bijgevoegd. 

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

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

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

Specialistische kennis  € 125,00
Adviseur € 100,00
Projectleider/programmamanager  €  90,00

Regio Achterhoek kan op basis van aanvullende motivering afwijken van bovenstaande.



Aanvraagformulier project Achterhoek Visie 2030 (versie 1-1-2020)

Pagina 9 van 16 Achterhoek Raad
Achterhoek Board

Achterhoek Thematafels

3.6 Voor loonkosten kan worden gekozen uit twee rekenmethoden:
a. Vast uurtarief: dit betreft een vast uurtarief als vergoeding voor de directe loon- en arbeidskosten en 

de indirecte kosten. Het vaste uurtarief bedraagt ten hoogste € 35,=. Bij deze systematiek hoeven de 
kosten niet verantwoord te worden, de uren wel. 

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

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

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

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

outplacementtrajecten;
m. niet noodzakelijke of bovenmatige kosten.

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

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

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

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

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

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

voor het betreffende project wordt geaccepteerd.

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

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

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

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

Achterhoek Visie 2030.
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5.5 De projecten worden getoetst aan: 
 De mate waarop het project bijdraagt aan de doelstellingen van de Achterhoek Visie 2030; 
• De criteria zoals verbonden aan de Regio Deal
 De kwaliteit van het projectplan (inhoudelijk en financieel)
 De uitvoerbaarheid van het project in een vastgelegde periode, dat wil zeggen dat de startdatum en de 

einddatum eenduidig moeten kunnen worden geïnterpreteerd. 
5.6 Regio Achterhoek beoordeelt de aanvraag op volledigheid en correctheid en geeft hierover advies af aan 

de Thematafel. De Thematafel beoordeeld het project inhoudelijk en toetst deze aan de Regio Deal/ Visie 
2030. Op basis van het advies van de Thematafel neemt de Achterhoek Board een besluit betreffende het 
toekennen van een bijdrage. 

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

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

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

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

financiële voortgang van het project. 
6.2 De rapportage wordt ingediend via het daarvoor bestemde format.

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

en bij de definitieve vaststelling van het gehele project (zie artikel 8). 

8. VASTSTELLING 
8.1 Uiterlijk 3 maanden na afronding van het project (conform einddatum in de projectaanvraag) dient de 

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

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

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

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

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

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

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

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

niet voldoende is gewaarborgd 
9.4 de aanvraag niet voldoet aan deze algemene voorwaarden. 
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TOT SLOT 
Het algemeen bestuur van Regio Achterhoek kan op basis van besluitvorming door de Achterhoek Board en ná 
afstemming met de projectaanvragers waaraan al financiering is toegekend, óf indien een wijziging in de 
Nederlandse Wet, Europese regelgeving, of vanuit de overheid bijv. in het kader van de Regio Deal een 
aanpassing dwingend en met onmiddellijke werking oplegt, de Algemene Voorwaarden wijzigen. 
De Algemene Voorwaarden van Projecten Achterhoek Visie 2030 worden vastgesteld door het algemeen bestuur 
van Regio Achterhoek. 

Voor die specifieke gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, zullen Regio Achterhoek en de 
aanvrager te goeder trouw met elkaar in overleg treden en streven naar een voor beide partijen acceptabele 
oplossing. 
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Bijlage 2
Aanbestedingsschema

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

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

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

Hanteert u een eigen 
aanbestedingsbeleid?

Verplicht tot Europees 
aanbesteden volgens
Aanbestedingswet

U kunt uw eigen 
aanbestedingsbeleid volgen

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

Bedrag van de aanschaffing excl. 
btw tussen:
O € 1.500.000 en € 5.225.000 
(werken)
O boven €  209.000 (leveringen)
O boven €  209.000 (diensten)

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

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

Verplichting tot openbaar 
aanbesteden

Onderhands meervoudig 
aanbesteden

Onderhands enkelvoudig 
aanbesteden

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

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

Geen 
verplichting tot 
openbaar 
aanbesteden

Verplichting tot 
Europees 
aanbesteden 
volgens 
Aanbestedings-
wet 2012

nee

nee

nee

ja

ja

ja

ja ja

ja

ja

nee

nee

nee

nee

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

Voor algemene informatie over staatssteun verwijzen we u naar www.europadecentraal.nl.

Bepalen van staatssteun
Er is sprake van staatssteun indien aan de volgende criteria wordt voldaan:
 De middelen worden door een overheid verstrekt, 
 De middelen komen ten goede aan bepaalde ondernemingen of organisaties die marktactiviteiten uitvoeren, 
 Het voordeel dat door de overheidsmiddelen is verkregen hebben deze partijen niet langs normale 

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

De Europese Commissie heeft bepaald dat steun van minder dan € 200.000, onder voorwaarden, niet als 
staatssteun wordt aangemerkt (voor landbouwprojecten geldt een lagere grens). Dit wordt ‘de minimis’ 
genoemd. Deze ‘de minimis’ grens geldt per onderneming of marktpartij voor een periode van 3 jaar. Om te 
bepalen of van deze uitzondering gebruik kan worden gemaakt moet zorgvuldig worden nagegaan of in de 
afgelopen 3 jaar niet meer dan € 200.000 aan steun is ontvangen. De ondernemer moet hiervoor een ‘de-
minimis-verklaring’ afleggen. In bijlage 4 wordt hier een nadere toelichting op gegeven. 

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

Aanmelding bij de Europese Commissie
Als de steunmaatregel niet onder één van de vrijstellingen valt dan moet de maatregel ter goedkeuring aan de 
Europese Commissie worden voorgelegd. De Europese Commissie heeft regels vastgesteld op grond waarvan een 
maatregel goedgekeurd kan worden. Een voorbeeld hiervan is het Milieusteunkader of het kader voor Onderzoek, 
Ontwikkeling & Innovatie. Die maatregel zal dan aan de voorwaarden van de steunkaders moeten voldoen.
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Bijlage 4
Verklaring De-minimis

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

Staatssteun
Het begrip staatssteun (overheidssteun) omvat steunmaatregelen van de overheid, die door begunstiging van 
bepaalde ondernemingen of producties de mededinging kunnen vervalsen. Dergelijke steunmaatregelen zijn 
onverenigbaar met de gemeenschappelijke Europese markt. Dit verbod geldt ongeacht de vorm van 
staatsmiddelen en voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt (art. 87, lid 
1 EG-verdrag1). De Europese Commissie is echter bevoegd om staatssteun, na een aanmelding door de overheid, 
toe te staan.

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

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

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

De de-minimissteun wordt geacht te zijn verleend op het tijdstip waarop uw onderneming een wettelijke 
aanspraak op de steun verwerft. Dit betekent concreet de datum waarop het besluit tot subsidieverlening (of 
verlening van een voordeel) aan uw onderneming is genomen.

1 Voor de sectoren van de primaire productie van landbouwproducten, de visserij en de aquacultuur is de Verordening (EG) Nr. 
1860/2004 van de Commissie van 6 oktober 2004 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op de-
minimissteun in de landbouwsector en de visserijsector bepalend. Deze verordening is gewijzigd door Verordening (EG) Nr. 1998/2006. 
2 Verordening (EG) Nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-
verdrag op de-minimissteun.
3 Verordening (EG) Nr. 1860/2004.
4 Van belang is hier het zogenaamde zelfstandigheidscriterium. Indien een onderneming niet als zelfstandig kan worden aangemerkt, 
dan dient voor de bepaling van de hoeveelheid ontvangen de-minimissteun ook rekening te worden gehouden met de de-minimissteun 
verstrekt aan het moederconcern. In algemene zin wordt als ‘zelfstandig’ beschouwd een onderneming die niet voor 25% of meer van 
het kapitaal of van de stemrechten in handen is van één onderneming of van verscheidene ondernemingen gezamenlijk.
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Het steunplafond van € 200.000,-- (respectievelijk € 100.000,--/ € 3000,--) wordt als subsidiebedrag uitgedrukt. 
Alle bedragen die dienen te worden gebruikt bij het invullen van de verklaring, zijn brutobedragen vóór aftrek van 
belastingen. Behalve om subsidieverlening kan het daarbij gaan om leningen tegen gunstige voorwaarden, de 
verkoop van grond tegen een lagere prijs dan de marktwaarde, vrijstellingen, verlagingen of kwijtschelding van 
directe of indirecte belastingen etc. Het gaat daarbij niet alleen om steun die u hebt ontvangen van de provincie 
Gelderland, maar ook om steun die u heeft ontvangen van andere overheidsinstanties. Ook Europese subsidies 
dienen te worden meegerekend. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 reeds andere steun voor dezelfde in aanmerking komende kosten is verleend
Voor dezelfde in aanmerking komende kosten is reeds staatssteun verleend tot een totaal bedrag van 
€……………………... Deze staatssteun is verleend op grond van een groepsvrijstellingsverordening of een besluit 
van de Europese Commissie op …………….

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

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

...............................................(datum)........................................................................(handtekening)



1 Beoordeling BKIA.docx 

Beoordelingsformulier Projecten
1. Naam project: Biobased Kennis- en Ontwikkelplatform Innvoatieregio 

Achterhoek (BKIA)
2. Betrokken 

Thematafel(s):
Circulaire Economie en Energietransitie

3. Doel/effect van het 
project:

Een belangrijk doel van dit initiatief is na te gaan in hoeverre 
een BKIA kan bijdragen aan de realisatie van nieuwe 
verwaardingsmogelijkheden voor de regionale primaire 
biomassaproductie en de andere Achterhoekse 
biomassa(rest-)stromen

4. Toetsingscriteria:
a. Achterhoek Visie 2030

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

Dit project sluit vooral aan bij:
- Smart Living: schone regio: Achterhoek is koploper gebleven in 
de kringlooplandbouw

- Smart Economy: Op het gebied van de maakindustrie en de 
agro-sector is de Achterhoek hét open innovatiesysteem van 
Nederland

sub thema 3.1 Productieve regio : Voor duurzame grondstoffen 
is circulaire landbouw noodzakelijk: het BKIA stimuleert deze 
circulaire landbouw door het vinden van duurzame 
grondstof/product combinaties  waarin lokale maak- en 
procesindustrie  een cruciale rol hebben.

sub thema 3.2 Gekwalificeerde regio: om 3.1 te realiseren zijn 
professionals van alle niveaus hard nodig, met nadruk op 
professionals met technische beroepen. Deze professionals 
worden voor een groot deel lokaal opgeleid en zullen voor de 
regio behouden moeten blijven.

sub thema 4.1 Leefbare regio: Om de regio leefbaar te houden 
zal er verantwoord gebouwd moeten worden. BKIA draagt bij 
aan verantwoorde bouw door het stimuleren van de productie 
en toepassing circulaire, liefst biobased bouwmaterialen.

sub thema 4.2 Schone regio:  De invulling van de sub thema’s 
3.1, 3.2 en 4.1 leidt tot een schone(re) regio Achterhoek.  

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

Voor het opstellen van de aanvraag zijn vertegenwoordigers van 
overheden, kennis- & onderwijsinstellingen en diverse bedrijven  
benaderd die allen positief over het initiatief hebben 
geoordeeld. Het betreft o.a. de provincie Gelderland, de 
thematafel Circulaire Economie van de regio Achterhoek, HAN 
BioCentre, diverse vakgroepen van de Universiteit Twente, 
Nijhuis Industries, Dorset, Groot Zevert Vergisting, Arne 
Eindhoven (Grondstoffencollectief) en Dirk Kuiken.

Waaruit blijkt dat het project 
regionale impact heeft?

Het project draait om een oriëntatie op de realisatie van een 
Biobased Kennis- en Ontwikkelcentrum voor de regio 



Achterhoek. 
Als hiervoor voldoende draagvlak is, zal het de aanzet zijn voor 
de oprichting van een BKIA. Hierin zullen naar huidig inzicht 
regionale biobased bedrijven, investeerders en regionale kennis- 
en onderwijsinstellingen participeren met ondersteuning van 
diverse overheden zoals ministerie, provincie, gemeenten en 
regio. 

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

… punten (max. is 50 punten)
Er is geen score nodig, aangezien dit project geen budget ontvangt 
vanuit de RD.

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

Wordt in de komende oriëntatiefase afgestemd met de 
thematafel Smart Industry en koppeling gelegd met 
ecosysteem innovatiecentra CIVON/De Marke/De Steck. 

6. Advies Thematafel
Positief advies

Vastgesteld in Thematafel: Circulaire Economie en Energietransitie

Datum: 4 november 2020
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Aanvraagformulier project Achterhoek Visie 2030 
Projecten dienen te voldoen aan de algemene voorwaarden en toetsingscriteria Projecten Achterhoek Visie 2030 (bijlage 
1) 
 
1 Naam project  

 
Duurzame Eiwitproductie Achterhoek 

2 Betrokken Thematafel  
 

Circulaire economie 

3 Doel/effect van het project 
 

Het project richt op het ontwikkelen van een nieuwe, innovatieve 
methode voor het op industriële schaal telen van meelwormen als 
duurzame bron van eiwit en vet. Deze wordt als concept ontwikkeld in de 
bestaande voormalige, leegstaande varkensstal op het erf van de 
maatschap Haaring.  
Bij deze ontwikkeling gelden twee  belangrijke en harde randvoorwaarden 
die bepalend zijn voor het succes van het project: 
1) het kunnen produceren  van de meelwormen tegen een kostprijs lager 
dan €1,-- per kg. De bestaande teeltmethoden op basis van telen in 
bakken werken met een kostprijs die significant hoger ligt.  Het halen van 
deze kostprijs doelstelling is nodig vanwege de concurrerende 
alternatieven voor meelwormen eiwit en vet, zoals vismeel en soja.  Pas 
als meelwormen eiwit hiermee op prijs kan concurreren kan de afzet een 
grote vlucht nemen, terwijl er voor de producenten dan een voldoende 
hoge marge te behalen is.  
2) het realiseren van een productiefaciliteit waarvan de 
investeringskosten relatief laag zijn zodat een belangrijke drempel in de 
opschaling van de insectenteelt kan worden weggenomen.  
Bestaande bedrijven die zich bezighouden met de teelt van meelwormen 
hebben investeringen gedaan in de range van €40-€120 miljoen euro (dit 
komt naar schatting neer op een investering van circa €15.000 per ton per 
jaar productiecapaciteit). Dit zijn investeringsbedragen die ver buiten het 
bereik liggen van de gemiddelde agrariër.  
  
Voor een doorbraak van de insectenteelt moet daarvoor het 
investeringsbedrag naar beneden worden gebracht, zodat deze binnen de  
mogelijkheden van de gemiddelde agrarische ondernemer komen te 
liggen. Deze hoge investeringskosten bij Protix en de andere bestaande 
insectenteelt bedrijven zijn een gevolg van de teeltmethode die ze 
hanteren. Deze bedrijven gaan uit van de teelt in kleine plastic bakken. Dit 
vergt in de basis al veel arbeid.  Voor het beheersbaar houden van de 
handlingkosten zetten ze nu op grote schaal robots in die een hoge 
aanschafprijs kennen.   
 
Het ontwikkelingsconcept in dit project is uitgewerkt met Dorset GM en 
op kleine schaal getest in de bestaande grootschalige meelwormenkweek 
van Zents Beheer te Ruurlo. Het gaat uit van de teelt op lange industriële 
banden, waarbij de meelwormen droog voer krijgen. Hierdoor is tijdens 
de teelt een minimum aan handling nodig. Bij succes van dit project liggen 
de investeringen nodig voor de realisatie van een unit met een 
productiecapaciteit van circa 200 ton meelwormen per jaar onder de €1 
miljoen. Dit is een investeringsbedrag dat binnen het bereik van de 
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gemiddelde agrarische ondernemer ligt. Doordat het concept wordt 
gerealiseerd in standaard leegstaande varkensstal die op veel 
Achterhoekse is te vinden, zal het concept ook goed inpasbaar zijn in het 
meerendeel van de Achterhoekse (leegstaande) varkensstallen.  
 
Het project is opgedeeld in drie fasen:  
Fase 1: het ontwikkelen, realiseren en draaiend krijgen van de 
productiefaciliteit met een capaciteit van circa 200 ton meelwormen per 
jaar tegen een investeringsbedrag van minder dan €5000,-- per ton per 
jaar productiecapaciteit. In de eerste fase wordt ook een verkennend 
onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de meelwormen te 
voeden op basis van biomassa reststromen van regionale groentetelers en 
-verwerkers. 
 
Fase 2: Bij succes realiseren van een pilot op praktijkschaal voor  de teelt 
van meelwormen op basis van regionale biomassa reststromen en de 
verwerking ervan tot geschikt meelwormenvoer. 
 
Fase 3: Het ontwikkelen van de optimale verwaarding van de duurzaam 
geteelde meelwormen. 
 
Deze aanvraag richt zich op de eerste fase van dit project. De ontwikkeling  
van dit concept voor de duurzame eiwitproductie tegen een 
concurrerende kostprijs heeft een aantal facetten die voordelige effecten 
voor de regio met zich kunnen brengen. Zo gaat het project uit van:  

1) De ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid met groot potentieel 
voor  milieu en klimaat, alsook regionale werkgelegenheid en 
economie. Bij succes van het project is het effect ervan voor de 
regio o.a. de realisatie van nieuwe werkgelegenheid, verbetering 
van de regionale welzijn en welvaart, in combinatie met gunstige 
effecten op milieu en klimaat en een bijdrage aan de vorming van 
een duurzame emissie-arme regio.  

2) De ontwikkeling van een nieuwe invulling voor vrijkomende 
(varkens-)stallen. Het effect hiervan kan zijn dat de verpaupering 
van het buitengebied wordt voorkomen/ verminderd, terwijl ook 
(een toename van) het crimineel gebruik van stallen kan worden 
voorkomen. 

3) De ontwikkeling van een duurzame productiemethode van eiwit 
die zorgt voor het verminderen van de emissies van 
broeikasgassen en stikstof met meer dan 95% per ton agrarisch 
geproduceerd eiwit. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan 
het realiseren van regionale, provinciale en landelijke 
beleidsdoelen. 

4) Het ontwikkelen van een concept voor het veranderen van de 
biomassa reststroom van de regionale groentetelers en -
verwerkers in grondstof voor eiwitproductie. Dit levert een 
bijdrage aan het realiseren van regionale kringlopen en 
kringlooplandbouw met lage carbon footprint. 
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4 Bijdrage aan Achterhoek Visie 2030  
a. Aan welke subdoelstelling(en) van 

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

Het project draagt bij aan: 
 

• Het in standhouden van de leefbaarheid door: 
- het realiseren van een nieuwe invulling voor vrijkomende agrarische 
bebouwing waarmee verpaupering van het buitengebied kan worden 
voorkomen 
- Het realiseren van een nieuw verdienmodel voor agrarische 
ondernemingen met een hoog winstpotentieel waardoor welvaart en 
welzijn kunnen toenemen. 

• Ontwikkeling van nieuwe werkgelegenheid in de regionale 
maakindustrie 

• aan de schone, duurzame regio door het ontwikkelen van een 
concept dat afvalstromen verandert in grondstoffen en de emissies 
van stikstof en broeikasgassen significant kan verminderen. 

• de ontwikkeling van de kringlooplandbouw in de regio, alsook aan 
het verduurzamen van de eiwitproductie in de regionale agrarische 
sector. 

• het innovatieve karakter van de regio door het ontwikkelen van een 
nieuwe, innovatief concept voor het duurzaam produceren van 
hoogwaardige eiwitten en vetten met behulp insecten. 

• het stimuleren van de biologische pluimveehouderij in de regio door 
het leveren van een duurzame eiwitbron voor de voeding voor ca 3 
miljoen biologische kippen. 

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

Het project draait om het ontwikkelen van een compleet nieuwe methode 
voor het grootschalig telen van meelwormen als duurzame bron van eiwit en 
vet. Door de nieuwe aanpak worden de investeringskosten voor het opzetten 
van een teelt en de kostprijs per kg product significant verlaagd waardoor het 
doorbraak kan zijn voor deze insectenteelt. Door de nieuwe aanpak worden 
ook de productiekosten per kg eiwit en vet significant verlaagd waardoor er 
meer afzetmogelijkheden en toepassingen voor ontstaan.  
 
Wageningen University is reeds zeer actief in het stimuleren van deze nieuwe 
duurzame sector die perfect strookt met hun missie: “To explore the 
potential of nature to improve the quality of life”. Zij hebben dan ook grote 
interesse voor het project.  
 
Overheden zoals het ministerie van LNV, de provincie Gelderland hebben 
grote belangstelling voor dit soort projecten omdat het bijzonder goed 
aansluit bij hun beleid onder andere op het gebied van de 
kringlooplandbouw, de verduurzaming van de agrarische sector en het 
verduurzamen van de voedselvoorziening.  Daarnaast sluit het aan bij de 
uitgangspunten van onder meer het Klimaatakkoord. Zie verder de bijlage 
Marktinschatting meelwormen productie units Achterhoek en daarin 
genoemde  rapporten. 

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

Het project kan bij succes een grote impact op de regio hebben. 
Het eiwit en vet van meelwormen is geschikt voor de afzet naar verschillende 
sectoren. Het kan zo bijdragen aan het verduurzamen van de teelt van 
bijvoorbeeld pluimvee en vissen.  Daarnaast bieden de in de latere fasen van 
het project ontwikkelde hoogwaardige producten grote afzetkansen. Een 
voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld antimicrobiële middelen geproduceerd 
uit de chitine huid van de insecten. Bepalend voor de afzet en de 
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commerciële kansen van de meelwormenteelt is de kostprijs per kg 
meelwormen, vanwege de concurrentie met alternatieven zoals vismeel en 
soja eiwit en palmvet. Voor deze stoffen gelden wereldmarktprijzen die rond 
de €1,- per kg liggen. Voor sommige toepassingen zoals bij toepassing in de 
biologische landbouw en visteelt, alsook in sommige niche markten, zoals 
cosmetica, kan overigens gerekend worden met aanmerkelijk hogere prijzen. 
De praktijk leert dat doorgaans een investering in tijd en geld vergt om deze 
markten te ontsluiten, terwijl de eisen aan de producten doorgaans hoog 
zijn. Vanwege de inherent grote risico’s van dit technologische 
ontwikkelingsproject die een complete doorbraak kan betekenen in de teelt 
van meelwormen richten we ons bij aanvang daarom eerst op grotere 
afzetmarkten. Dit beidt een grotere zekerheid op het afzetten van het 
vervaardigde product in de eerste fase van het project en het maken van een 
begin met genereren van inkomsten.  In de eerste fase moeten veel zaken 
ontwikkeld en getest worden die invloed hebben op de teelt. Het is te 
verwachten is dat als gevolg daarvan enige variatie in samenstelling en  
kwaliteit van de meelwormen zal optreden.  
 
In de eerste fase van het project wordt vooral  gebruik gemaakt van meer 
regulier afzetmogelijkheden zoals: 

1) als bestanddeel in het voer voor gezelschapsdieren 
2) als natuurlijk voer voor scharrelend pluimvee 
3) verwerking in visvoer voor kweekvis 

In de latere fasen van het project zal gekeken worden naar zo hoog mogelijk 
verwaarding van de meelwormen, zoals  

4) bestanddeel in humane voeding 
5) hoogwaardige producten zoals antimicrobiële middelen, chitosan, 

ingrediënten voor cosmetica en dergelijke. 
 
De impact van dit nieuwe concept voor de  teelt van meelwormen op de 
rgegio zal sterk afhangen van:  
a) de succesvolle implementatie van het concept in de bestaande varkensstal 
van de maatschap Haaring. Dit is een standaard varkensstal die op veel 
boerenerven is te vinden. Bij succes is het bewijs geleverd dat het concept 
een oplossing kan zijn voor de zogenaamde VAB’s.(Vrijkomende Agrarische 
Bebouwing) dat vanwege de ontwikkelingen rond het stikstofbeleid de 
komende tijd een serieus voor de regio kan worden.  
 b) of het lukt het concept zo te ontwikkelen dat een goede kwaliteit 
meelwormen voor een prijs van ca €1,- per kg betrouwbaar kunnen worden 
geproduceerd, terwijl de investeringskosten in het concept beneden de 
€5000,-- per ton per jaar productiecapaciteit blijven. Indien deze financiële 
doelstellingen in dit ontwikkelingsproject wordt gerealiseerd zal het een 
doorbraak betekenen in de teelt van meelwormen. De teelt komt dan binnen 
bereik van een grote groep (agrarische) ondernemers en het opent zeer veel 
toepassings- en afzetmogelijkheden. Daarmee is dan ook nieuw 
verdienmodel gerealiseerd voor bestaande agrarische ondernemers.  
Bij succes zal dan het aantal meelwormen productie units dat wordt 
gerealiseerd bepalend zijn voor de omvang van de impact op de regio.  In de 
bijlage bij dit aanvraagformulier genaamd “Marktinschatting meelwormen 
productie units Achterhoek” wordt een zo realistisch mogelijke inschatting 
onderbouwd. Vooralsnog wordt uitgegaan van de realisatie van ca 100 
meelwormen productie units over een periode van tien jaar.   
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Impact op de regio 
Het project zal dan op verschillende manieren een significante impact op de 
regio hebben. In ieder geval heeft het project een  sterk vernieuwend en 
duurzaam karakter dat de komende jaren op veel belangstelling van de 
media kan rekenen. Het  zal daardoor bijdragen aan het innovatieve imago 
van de regio.  
 
Uitgaande van de realisatie van 100 meelwormen productie units over een 
periode van tien jaar zal het project verder de volgende regionale impact 
geven: 
 
1) Impact op het regionale inkomen. De realisatie van ca 100 meelwormen 
productie units levert een behoorlijke bijdrage aan de regionale economie. 
Uitgaande van een omzet van ca €600.000 per jaar per unit, levert het een 
potentiële bijdrage aan de regionale economie op van ca 60 miljoen euro per 
jaar. Daarnaast vergt deze realisatie een totale investering van tot 100 
miljoen euro (uitgaande van max 1 miljoen per unit met jaarproductie van 
200 ton) die grotendeels via de Nederlandse grote banken zoals de RABO 
zullen worden gefinancierd. IN de praktijk betekent het dat er een 
significante stroom investeringsgelden naar de Achterhoek zal komen. 
 
2) impact op werkgelegenheid. Uitgaande van een inzet van 3 manjaar per 
realisatie van een unit levert deze realisatie in de Achterhoek  een 
maakindustrie gerelateerde werkgelegenheid op met een omvang van in 
totaal ca 300 manjaar.  
De exploitatie van de units vergt in aanvulling hierop ca 2 manjaar per unit 
hetgeen neerkomt op een nieuwe werkgelegenheid van ca 200 fte bij 
realisatie van 100 units. Bij succes van het project kan deze impact veel 
groter zijn omdat dan ook uit de rest van Nederland en het buitenland 
belangstelling vraag naar de fabricage en levering van meelwormen units zal 
ontstaan.   
 
3) Impact van vermindering stikstof emissies op bijvoorbeeld de bouw. 
Uitgaande van een emissie van 15 kg stikstof (ammoniak) emissie per 
industriële meelwormen productie unit per jaar kan de  realisatie van 100 
units zorgen voor een vermindering van de uitstoot van NH3 stikstof in de 
regio met 50 ton per jaar.  
De stikstofemissies zijn op het moment beperkend voor bijvoorbeeld de 
realisatie van nieuwe woningen in de regio. De gemiddelde bijdrage aan de 
stikstof emissies van een vrijstaande woning bedraagt ca 3 kg stikstof per 
jaar. De vermindering van de stikstof emissies door de realisatie van 100 
meelwormen units levert zodoende bijvoorbeeld ruimte in de regio voor de 
realisatie van  ruim 16.500 vrijstaande woningen in de regio. Het kan 
hierdoor ruimte scheppen voor de regionale bouwopgave in de komende 
jaren. 
 
4) Impact van vermindering VAB problematiek door de realisatie van een 
nieuwe invulling voor bestaande (varkens-) stallen. Door de afname van het 
aantal agrarische dierhouderijen komen steeds meer stallen en andere 
gebouwen in het buitengebied leeg te staan, de zogenaamde VAB’s. Dit leidt 
in het beste geval tot een zekere verpaupering van het buitengebied omdat 
de leegstaande stallen en gebouwen doorgaans niet/ slecht onderhouden 
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worden. Regelmatig krijgen deze VAB’s een ongewenste invulling waaronder 
ook drugslabs en hennepkwekerijen. In het gemeentelijk en provinciaal 
beleid is er al veel jaren aandacht voor deze zogenaamde VAB problematiek, 
maar goede oplossingen ervoor zijn schaars. 
 Dit project zorgt bij succes voor de ontwikkeling van een aantrekkelijke 
nieuwe invulling van de agrarische gebouwen met goed onderliggend 
verdienmodel voor de eigenaar ervan. Dit project kan derhalve een 
realistische bijdrage leveren aan het oplossen van de VAB problematiek, het 
voorkomen van groei van criminele activiteiten in de regio en bijdragen aan 
het waarborgen van de kwaliteit van het buitengebied. 
 
5) Impact op milieu en klimaat door de significante vermindering van geur- 
en broeikasgasemissies (methaan en CO2).  
Alleen al de Achterhoekse melkveestapel van ca 115.000 runderen zorgt 
jaarlijks voor een emissie van ca 1 miljoen ton CO2 equivalent. Hiervan is 
bijna de helft terug te voeren op emissies van het broeikasgas methaan (ca 
500.000 ton CO2 equivalent). 
Een meelwormen unit van 200 ton productie/jaar heeft een methaan emissie 
per jaar in de grootte van ca 750 kg CO2 equivalent.    
Wanneer 100 melkveehouderijen overstappen op de productie van 
meelwormen levert dit een vermindering van de broeikasgasemissies op van 
circa 86000 ton CO2 equivalent.  De teelt van meelwormen brengt verder 
nauwelijks geurbelasting voor de omgeving met zich mee. Zodoende zal ook 
dit een belangrijk positief effect hebben op het verminderen van de 
geuroverlast gerelateerd aan agrarische activiteiten. 
 

5 Opdrachtnemer/aanvrager Maatschap Haaring 
6 Projectleider Henk Haaring 
7 Coalition of the willing 

(betrokken organisaties en 
personen noemen) 
 

 
Bij het project zijn de volgende bedrijven en organisaties betrokken:  
Dorset Group B.V. (Aalten): Eelco Haaring 
Mts Haaring (Aalten): Henk Haaring 
FK Poultry Gmbh (Laer, Duitsland): Frans-Josef Kuhlmann 
Riho Climate Systems (Vorden): Jurgen Riethorst 
Locis Adviseurs (Varsseveld): Joachim Tuenter 
Zents beheer (Ruurlo): Tonny Zents 
ForFarmers (Lochem): Engelbert Heutink 
Smits Groente Kwekerij (De Heurne): Gert Smits 
Hiddink Witlofkwekerij (Sinderen): Erik Hiddink 
Wageningen Livestock Research (Wageningen): Adriaan Vernooij 
Stichting Biomassa (Aalten): Hayo Canter Cremers 
 
 

8 Looptijd (aanvang/einde) Aanvang:  1 juli 2020 
Einde project:  1 juli 2023  
 

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

 
Zie projectplan 
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10 Beoogde resultaten 
 
In de eerste fase van dit project levert het de volgende resultaten  
1) Nieuw innovatief concept voor de kosteneffectieve productie van hoogwaardige eiwitten en vetten voor feed en 
food 
2) Concept voor het geven van een nieuwe invulling aan bestaande varkensstallen op basis van geautomatiseerde 
continu productie van meelwormen 
3) bij realisatie van de kostprijs en investeringsdoelstellingen wordt een doorbraak ger ealiseerd in de teelt van 
insecten.  
4) een ontwikkelingsconcept voor circulaire, duurzame voeding voor de meelwormenkweek op basis van de 
biomassa reststromen van regionale groentetelers en –groenteverwerkers  
5) Het verminderen van de emissies van stikstof en broeikasgassen 
 
11 Kunt u de BTW op dit project verrekenen? 

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

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

a. 
b. 

Maatschap Haaring... 
Dorset Group 
FK Poultry  
Riho Climate systems 
ForFarmers 
Smits Groenten 
Hiddink Witlof 
Zents Beheer 
Locis  
Stichting Biomassa 

€ 582.681,00  
€ 189.914,00  
€ 47.300,00  
€ 33.250,00  
€ 10.600,00  
€ 10.600,00  
€ 3.700,00  
€ 13.400,00  
€ 8.750,00  
€ 32.300,00 

 
 

 Totaal € 932.495,00  
13 Financiering 

a. Bijdrage vanuit de aanvrager: 
- Maatschap Haaring 
 

 
€ 361.753,00  
 

 
 

b. Dorset Group 
FK Poultry  
Riho Climate systems 
ForFarmers 
Smits Groenten 
Hiddink Witlof 
Zents Beheer 
Locis  
Stichting Biomassa 

€ 94.957,00  
€ 23.650,00  
€ 16.625,00  
€ 5.300,00  
€ 5.300,00  
€ 1.850,00  
€ 6.700,00  
€ 4.375,00  
€ 16.150,00 

 
 

 Subtotaal € 536.660,00  
 

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

- Provincie € … 
- Regio Deal € … 

€ 395.835,00  
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 Totaal  
 
 

 

14 Communicatie 
Op welke wijze en welke momenten wordt over het project gecommuniceerd?  
(U dient op alle communicatie-uitingen (website, drukwerk, bouwborden etc.) het logo van de provincie Gelderland 
en 8RHK ambassadeurs te vermelden en mede te delen dat de activiteit mede tot stand is gekomen dankzij 
financiering van de provincie Gelderland en 8RHK ambassadeurs). 
 
Een belangrijk onderdeel van dit project is publiciteit. Voor de ontwikkeling van de insectenmarkt, moeten mensen 
op de hoogte zijn van het bestaan van deze mogelijkheid en de eigenschappen daarvan. Hier wordt hard aan 
gewerkt door vele organisaties, maar de meeste mensen zijn nog volledig onbekend met deze nieuwe branche.  
 
In het kader van het project zal dan ook een zeer actief communicatiebeleid worden gevoerd. Met de uitvoering zal 
worden gestart nadat de huidige octrooiaanvragen eind 2020 zijn gehonoreerd.  
 
Voor het uitdragen van de ontwikkelingen en de voortgang van het project zullen website, persberichten, social 
media en andere geijkte communicatiemiddelen worden ingezet. 
 
Op de projectlocatie zelf zullen regelmatig open dagen en een seminar worden georganiseerd. Er is daarvoor op 
locatie een speciaal ingerichte ontvangstruimte gerealiseerd voor groepen tot circa 100 personen met horeca 
vergunning (aangevraagd).  
 
Hiermee kunnen excursies van scholen, toeristen en groepen worden gefaciliteerd om geïnteresseerden kennis te 
laten maken met insectenkweek.  
 
Ook kunnen er trainingen worden gegeven en stageplaatsen om personeel op te leiden voor insectenfarms elders.  
 
Een professionele video animatie zal een leek makkelijker inzicht geven in het proces, systeem voor 
meelwormenkweek en achtergrond van insectenkweek in het algemeen.  
 
Het krijgt zodoende het karakter van een voorlichtingscentrum voor insecteneiwit en - productie. 

 
15 Mogelijke risico’s 
 
Zoals ieder innovatief traject kent ook dit project verschillende risico’s.  
De belangrijkste zijn: 
1) De ontwikkeling van de continu productie via de teelt van meelwormen op lopende banden lukt niet.  
Bij de ontwikkeling moeten een aantal zaken technologisch worden uitgewerkt en getest.  
Het betreft onder andere: 
a) het geven van water aan de meelwormen. Ofschoon de insecten kunnen leven van droog voer hebben ze net als 
ieder ander levend wezen op aarde wel water nodig. Voor het geven van water is een nieuwe methode met een 
soort druppelbuizen in de bestaande faciliteiten van Zents beheer getest. Dit werkte  naar behoren maar moet nu 
worden ontwikkeld en geïmplementeerd in het concept op praktijkschaal. Zoals met elke technologische 
ontwikkeling is het moeilijk in te schatten of deze opschaling zal lukken. 
b) Automatiseren van sexen en verpoppingsproces. Vooral het kunnen automatiseren van het sexen van de kevers 
en kunnen scheiden van mannelijke en vrouwelijke kevers is voor het succes van de teelt van groot belang. Met 
beeldherkenning en lokstoffen is het op lab schaal reeds met succes getest.  Zoals met elk e technologische 
ontwikkeling is het echter moeilijk in te schatten of deze opschaling naar de demo op praktijkschaal zal lukken.  
c) Gedurende kleinschalige testen van het telen van meelwormen op banden bleek migratie van de dieren tussen 
de verschillende lagen in de installatie op te treden. Wanneer dit op grotere schaal gebeurd kan het gevolgen 
hebben voor de kwaliteit van het eindproduct omdat jongere en oudere meelwormen dan worden gemengd. Voor 
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het oplossen van deze migratieproblematiek zijn verschillende oplossingen bedacht maar die moeten nog in de 
praktijk worden getest op effectiviteit.  
d) De methode met teelt op lopende banden is het afgelopen jaar op kleine schaal getest in een 
onderzoeksopstelling en werkte naar behoren. Bij opschaling kunnen altijd onverwachte problemen op de 
voorgrond treden, ondanks de voorzorgen die zijn genomen op het minimaliseren van dit risico.  Zoals met elke 
technologische ontwikkeling is zodoende moeilijk in te schatten of deze opschaling zal lukken.  
2) Een dierziekte tast de teelt van meelwormen aan. Dit risico hierop bestaat maar is in de praktijk niet heel groot. 
De meelwormen zijn van zichzelf goed beschermd tegen bacteriële infecties door de antimicrobiële werking van 
hun chitine huid. Dit neemt niet weg dat verschillende ziekten en plaagdieren zoals mijten bekend zijn die de teelt 
van meelwormen kunnen aantasten. In doorsnede verlagen ze de productie tot circa tien a twintig procent. De 
risico’s op het optreden van deze ziekten zijn beheersbaar doordat de d ieren in afgesloten ruimten worden 
gekweekt.  Daarnaast kunnen verschillende maatregelen worden genomen die de risico’s hierop verder verkleinen, 
zoals het drogen en pasteuriseren van de voeding. 
 
3) Het gebruik van reststromen van groenteverwerkers levert geen geschikte voeding voor de meelwormen op. Dit 
risico is moeilijk te kwantificeren. Omdat het risico zo moeilijk in te schatten is, wordt  In de eerste fase van het 
project daarom gestart met standaardvoer van meel.  In de eerste fase van het project wordt wel een pilot gedaan 
om te verkennen of het maken en gebruiken van voer van biomassareststromen een mogeijkheid is.  Van 
meelwormen is bekend dat ze op een breed spectrum aan groenten kunnen leven. Wat precies het effect zal zijn 
op de smaak van het meelwormen eiwit en vet van een voeding met daarin bijvoorbeeld veel witlof is niet bekend. 
Aan de hand van de uitkomsten in de pilot in de eerste fase van het project zal hieraan in een tweede fase 
uitgebreid onderzoek naar worden gedaan. De samenwerkende partijen in het project willen zo veel mogelijk 
bijdragen aan het sluiten van kringlopen en het realiseren van kringlooplandbouw. Ze zien daarvoor het 
ontwikkelen van biomassareststromen-voer voor de meelwormen als een belangrijke verduurzamingsstap. 
 
4) Voor de productie van meelwormen op de ontwikkelde methode wordt geen HACCP certificering verkregen. Als 
dit risico optreed kunnen de verkregen meelwormen of daaruit gewonnen eiwit en vet  niet worden ingezet in 
bepaalde diervoerders. Ook de in latere fasen van het project voorziene verwerking in hoogwaardige humane 
producten zal dan moeilijker worden. Dat is op zich vervelend maar in dat geval kunnen de producten nog steeds 
een afzet vinden als diervoeder voor bijvoorbeeld gezelschapsdieren. De ontwikkeling is daarmee zeker minder 
succesvol maar niet totaal mislukt.  
 
5) De ontwikkeling krijgt te maken met maatschappelijke weerstand, bijvoorbeeld van omwonenden. Zeker in een 
situatie waarbij een vergunning moet worden verkregen is dit een reëel risico. Aangezien het concept naar 
verwachting nauwelijks emissies van geurstoffen, broeikasgassen en stikstofverbindingen veroorzaakt ligt het niet 
voor de hand dat de weerstand erg groot zal zijn of worden. Daarbij speelt ook mee dat de emotionele beleving 
van insecten anders is dan die van de standaard landbouwhuisdieren zoals melkvee en varkens.  
 
16 Overige aandachtspunten 
 
Op basis van de hierboven risico’s is de beoordeling van de samenwerkende bedrijven dat de ontwikkeling risicovol 
is. Desalniettemin zien ze de ontwikkeling als een grote kans, zowel voor de eigen bedrijven als voor de regio. 
Mede vanwege de impact van de corona crisis op de inkomsten en de balans van de participerende bedrijven 
zoeken ze wel naar mogelijkheden om de financiële risico’s draaglijk te maken. Enerzijds is dit gedaan door het 
project op te splitsen in een aantal fasen, anderzijds wordt dit gedaan door aanvullende risicodragende 
financiering te zoeken. Vandaar deze aanvraag.  
 
17 Is een Europese aanbesteding noodzakelijk?  

(zie bijlage 2) 
 

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

O Ja (geef onderstaand aan of er sprake is van geoorloofde staatssteun en ga verder met punt 20, ‘gegevens 
         aanvrager’) 
         x  AGVV, artikel: onderzoek en ontwikkeling vrijstelling  
         O LVV, artikel: 
         O DAEB 
         O Deminimis (vul eerst punt 19 in en ga daarna verder met punt 20) 
 
O Nee (ga verder met punt 20) 
 
19 Heeft uw organisatie in de afgelopen 3 belastingjaren minder dan € 200.000,= publieke middelen ontvangen? 

 
x Ja, namelijk  €o,oo  (indien er geen vrijstelling mogelijk is, dan bijlage 4 invullen: De Minimis-verklaring) 
O  Nee (verder met volgende vraag) 
 
20. Gegevens aanvrager 
 
Soort instantie 
x Rechtspersoon, namelijk: Maatschap 
O Overheidsinstantie, namelijk: 
O Anders, namelijk: 
 
Naam organisatie Maatschap Haaring 
Contactpersoon Dhr. H. Haaring 
Telefoonnummer 0543 451359 
E-mailadres henkhaaring@me.com 
Postbus  
Straat en huisnummer Barloseweg 24a 
Postcode en plaats 7122 PV Aalten 
IBAN rekeningnummer NL27RABO0300231350 
Tenaamstelling rekening Mts. H. Haaring en 

R.M.A. Haaring-Baks 
Onder vermelding van  

 

Ondertekening 
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend 
 
Plaats: Aalten Datum: 4-10-2020 Handtekening:  
 
Naam: Henk Haaring 
 

 
Functie: Eigenaar 
 

 

   
BIJLAGEN 

1. Algemene voorwaarden en toetsingscriteria projecten Achterhoek Visie 2030 
2. Aanbestedingsschema 
3. Staatssteun en vrijstellingsgronden 
4. Verklaring De-minimis 
5. Projectplan Duurzame Eiwitproductie Achterhoek 

6. Begroting 

7. 2x Rapport Insectenmarkt  
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Bijlage 1 
Algemene voorwaarden en toetsingscriteria projecten Achterhoek 
Visie 2030 
 
1. DEFINITIES  
1.1 Regio Achterhoek. Regio Achterhoek is een samenwerkingsverband van zeven gemeenten. De 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Specialistische kennis   € 125,00 

Adviseur  € 100,00 

Projectleider/programmamanager   €  90,00 
   

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

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

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

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

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

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

outplacementtrajecten; 
m. niet noodzakelijke of bovenmatige kosten. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Achterhoek Visie 2030. 
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5.5  De projecten worden getoetst aan:  

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

• De criteria zoals verbonden aan de Regio Deal 

• De kwaliteit van het projectplan (inhoudelijk en financieel) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

 
 

Bent u een aanbestedende 
dienst? 

O De Staat 
O Provincie 
O Gemeente 
O Waterschap 

O Publiekrechtelijke 
instelling (1) 
O Samenwerkingsverband 

tussen bovenstaande 
organisaties 

Bedrag van de aanschaffing 
excl. btw boven: 

O € 5.225.000,= (werken) 
O € 209.000,= (leveringen) (2) 
O € 209.000,= (diensten) 

Hanteert u een eigen 
aanbestedingsbeleid? 

Verplicht tot Europees 
aanbesteden volgens 

Aanbestedingswet 

U kunt uw eigen 
aanbestedingsbeleid volgen 

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

Bedrag van de aanschaffing excl. 
btw tussen: 
O € 1.500.000 en € 5.225.000 

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

Bedrag van de aanschaffing excl. 
btw tussen: 
O € 150.000 en 1.500.000 

(werken) 
O €50.000 en 209.000 (leveringen) 

O €50.000 en 209.000 (diensten) 

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

O € 50.000 (leveringen) 

O € 50.000 (diensten) 

Verplichting tot openbaar 
aanbesteden 

Onderhands meervoudig 
aanbesteden 

Onderhands enkelvoudig 
aanbesteden 

Geen van 
bovenstaande, 
maar opdracht 

wordt voor 
meer dan 50% 
door de 
overheid 

gesubsidieerd? 

Bedrag van de 
aanschaffing 
excl. btw 

boven: 
O € 5.225.000,=  
    (werken) 
O € 209.000,= 

    (leveringen)          
O € 209.000,= 
    (diensten) 

Geen 
verplichting tot 
openbaar 

aanbesteden 

Verplichting tot 
Europees 
aanbesteden 

volgens  
Aanbestedings- 
wet 2012 

nee 

nee 

nee 

ja 

ja 

ja 

ja ja 

ja 

ja 

nee 

nee 

nee 

nee 

ja 
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Bijlage 3 
Staatssteun en vrijstellingsgronden 
 

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

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

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

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

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

dan dient voor de bepaling van de hoeveelheid ontvangen de-minimissteun ook rekening te worden gehouden met de de-minimissteun 
verstrekt aan het moederconcern. In algemene zin wordt als ‘zelfstandig’ beschouwd een onderneming die niet voor 25% of meer van 

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

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

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

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

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

  X  geen de-minimissteun is verleend 
Over de periode van 01-01-2020(begindatum van het belastingjaar gelegen 2 jaar vóór de datum van 
ondertekening van deze verklaring) tot 16-06-2020 (datum van ondertekening van deze verklaring) is niet 
eerder de-minimissteun verleend. 
 
❑ beperkte de-minimissteun is verleend 
Over de periode van…………………..(begindatum van het belastingjaar gelegen 2 jaar vóór de datum van 
ondertekening van deze verklaring) tot ............  ...............  (datum van ondertekening van deze 
verklaring) is eerder de-minimissteun (in welke vorm of voor welk doel dan ook) verleend tot een totaal 
bedrag van € ..........................................................  
Of deze de-minimissteun al daadwerkelijk is uitbetaald doet niet ter zake.  

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

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

 
 
Aldus volledig en naar waarheid ingevuld door: 
Mts. Haaring en R.M.A. Haaring-Baks 
09217246 
Henk Haaring, Eigenaar 
 
Barloseweg 24a 
7122 PV Aalten 
 
 
 
16-06-2020  
 
 
 
 
 



1 Beoordeling Duurzame Eiwitproductie Achterhoek.docx 

Beoordelingsformulier Projecten

1. Naam project: Duurzame Eiwitproductie Achterhoek

2. Betrokken Thematafel(s): Circulaire Economie en Energietransitie 
3. Doel/effect van het project: Deze aanvraag richt zich op de eerste fase van dit project. De 

ontwikkeling van dit concept voor de duurzame eiwitproductie 
tegen een concurrerende kostprijs heeft een aantal facetten die 
voordelige effecten voor de regio met zich kunnen brengen. Zo 
gaat het project uit van:
1) De ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid met groot 
potentieel voor milieu en klimaat, alsook regionale 
werkgelegenheid en economie. Bij succes van het project is het 
effect ervan voor de regio o.a. de realisatie van nieuwe 
werkgelegenheid, verbetering van de regionale welzijn en 
welvaart, in combinatie met gunstige effecten op milieu en 
klimaat en een bijdrage aan de vorming van
een duurzame emissie-arme regio.
2) De ontwikkeling van een nieuwe invulling voor vrijkomende
(varkens-)stallen. Het effect hiervan kan zijn dat de verpaupering
van het buitengebied wordt voorkomen/ verminderd, terwijl ook
(een toename van) het crimineel gebruik van stallen kan worden
voorkomen.
3) De ontwikkeling van een duurzame productiemethode van 
eiwit die zorgt voor het verminderen van de emissies van
broeikasgassen en stikstof met meer dan 95% per ton agrarisch
geproduceerd eiwit. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan
het realiseren van regionale, provinciale en landelijke
beleidsdoelen.
4) Het ontwikkelen van een concept voor het veranderen van de
biomassa reststroom van de regionale groentetelers en -
verwerkers in grondstof voor eiwitproductie. Dit levert een
bijdrage aan het realiseren van regionale kringlopen en
kringlooplandbouw met lage carbon footprint.

4. Toetsingscriteria:
a. Achterhoek Visie 2030

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

Het in standhouden van de leefbaarheid door:
- het realiseren van een nieuwe invulling voor vrijkomende 
agrarische
bebouwing waarmee verpaupering van het buitengebied kan 
worden
voorkomen
- Het realiseren van een nieuw verdienmodel voor agrarische
ondernemingen met een hoog winstpotentieel waardoor 
welvaart en



welzijn kunnen toenemen.
 Ontwikkeling van nieuwe werkgelegenheid in de regionale
maakindustrie
 aan de schone, duurzame regio door het ontwikkelen van een
concept dat afvalstromen verandert in grondstoffen en de 
emissies van stikstof en broeikasgassen significant kan 
verminderen.

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

- % agrarische ondernemingen dat verantwoord omgaat 
met bodem/water/lucht/natuurkwaliteit

- Aantal ondernemingen dat verantwoord omgaat met 
rondstoffen en afval tot minimum beperken

- Aantal gebouwen die worden hergebruikt  
Bij welke O’s is er draagvlak 
voor het project 
(betreffende organisaties 
noemen)?

Bij het project zijn de volgende bedrijven en organisaties 
betrokken:
Dorset Group B.V. (Aalten) 
Mts Haaring (Aalten) 
FK Poultry Gmbh (Laer, Duitsland) 
Riho Climate Systems (Vorden)
Locis Adviseurs (Varsseveld) 
Zents beheer (Ruurlo) 
ForFarmers (Lochem)
Smits Groente Kwekerij (De Heurne) 
Hiddink Witlofkwekerij (Sinderen) 
Wageningen Livestock Research (Wageningen)
Stichting Biomassa (Aalten)

Waaruit blijkt dat het 
project regionale impact 
heeft?

Het project zal dan op verschillende manieren een significante 
impact op de regio hebben. In ieder geval heeft het project een 
sterk vernieuwend en duurzaam karakter dat de komende jaren 
op veel belangstelling van de media kan rekenen. Het zal 
daardoor bijdragen aan het innovatieve imago van de regio.

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

33 punten (max. is 50 punten)

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

n.v.t.

6. Advies Thematafel



Positief advies bij meerderheid van stemmen.

Vastgesteld in Thematafel: Circulaire Economie en Energietransitie
Datum: 4 november 2020



1 projectenoverzicht per eind november 2020.pdf 

Projecten Regiodeal-Investeringsfonds per eind november 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 11-11-2020

21 Elektrische Deelvoertuigen Coöperatie Groenkracht Groenlo 95.118 2.550 21.600 13.107 29.400 28.461 AB besl december

22 Elektrische Deelvoertuigen Coöperatie Zonnig Zieuwent 31.706 850 7.200 6.893 2.400 14.363 AB besl december

Sub-totaal Fijnmazige bereikbaarheid 1.122.081 28.400 45.940 624.138 12.244 61.400 31.800 318.159

Begroting Regiodeal 1.033.058 714.899

3A Circulaire economie

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

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

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

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

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

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

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

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

31 Duurzame Eiwitproductie Achterhoek 932.495 520.510 16.150 200.000 195.835 AB besl december

Sub-totaal Circulaire economie 9.711.071 3.903.458 834.392 1.613.158 0 244.000 0 3.116.063

Begroting Regiodeal 3.294.000 177.937

Financiering

1.054.004



restant

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

subsidiedeel regiodeal

4A Kwal bestaande woningvoorraad

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

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

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

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

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

37 Heuvelstraat 2.991.586 67.760 1.699.626 525.000 199.200 500.000 AB 11-11-2020

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

4B Passende nieuwe woningen

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

39 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

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

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

42 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

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

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

45 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

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

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

48 GROS 520.000 69.000 66.388 62.000 135.000 187.612 AB 8-7-2020

49 Onverwachte hoek 606.250 606.250 AB 11-11-2020

50 De zachte landing 246.000 246.000 AB 11-11-2020

Sub-totaal Smart Governance 1.784.250 0 0 69.000 1.024.638 62.000 135.000 493.612

Begroting Regiodeal 510.545 16.933

TOTALEN (excl btw) 43.127.722 7.225.891 8.221.274 9.707.512 1.469.382 3.960.251 1.705.106 10.838.306 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 8.433.289

% bijdrage (co-) financiering werkelijk 100% 17% 19% 23% 3% 9% 4% 25%

% 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



7 Stand investeringsfonds en voorstel bestemming extra decentralisatie uitkering bevolkingsdaling 2021

1 Voorstel stand investeringsfonds en bestemming extra decentralisatie uitkering.docx 

ALGEMEEN BESTUUR

Vergadering d.d.
Agendapunt
Onderwerp
Portefeuillehouder

: 16 december 2020
: 7
: Stand investeringsfonds en voorstel bestemming extra 
  decentralisatie uitkering bevolkingsdaling 2021
: De heer O. van Dijk

Voorstel
1. Kennis nemen van de stand van het investeringsfonds.
2. Akkoord gaan met het toevoegen van de extra decentralisatie uitkering in 2021 aan het 

investeringsfonds 

Toelichting
Bij de besluitvorming over de doorontwikkeling is een investeringsfonds gevormd. Doel hiervan is 
om op regionale niveau te beschikken over (co) financieringsmiddelen voor regionale projecten en 
over werkbudgetten voor thematafels en board. In de toelichting wordt kort aangegeven hoe de 
reserve is gevormd bij de start van de doorontwikkeling, wat de jaarlijkse voeding is en waarvoor 
de middelen bestemd zijn. De bestemming is onderverdeeld in cofinanciering voor Regiodeal 
projecten, cofinanciering voor overig projecten en werkbudgetten voor thematafels en board. Per 
categorie wordt de besteding tot en met november 2020 weergegeven.

De minister van BZK heeft besloten om de huidige DU Bevolkingsdaling met één jaar te verlengen 
(tot en met 2021). Door deze verlenging ontvangt de Achterhoek ook in 2021 ca. € 1 miljoen. 
Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan het investeringsfonds voor Overige projecten. 

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

Vervolgactie:
communicatie: 
Mededeling beslissing 
aan:

Bijlagen:
Meegezonden: 
toelichting
Ter inzage: 
Plaats van inzage:

Consequenties:
Financieel: nee
Personeel: nee

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



Stand Investeringsfonds

Inleiding
Bij de besluitvorming over de doorontwikkeling is een investeringsfonds gevormd. Onderstaand geven 
we inzicht in de omvang en de inzet van dit fonds in de periode 2018-heden. Daarnaast willen we een 
voorstel doen voor de bestemming van de eenmalige extra decentralisatie uitkering voor 2021.

Doel investeringsfonds
Bij de besluitvorming over de doorontwikkeling is een investeringsfonds gevormd. Doel hiervan is 
om op regionale niveau te beschikken over (co) financieringsmiddelen voor regionale projecten en 
over werkbudgetten voor thematafels en board. 

Omvang investeringsfonds
In het investeringsfonds zijn in 2018 de reeds aanwezige beschikbare incidentele middelen 
(‘Projectenreserve Regio Achterhoek’ en ‘Reserve regionale projecten’) samengebracht. Daarnaast 
is de decentralisatie uitkering bevolkingsdaling aan het fonds toegevoegd. Deze had een looptijd 
van vijf jaar (2016-2020) en is ruim 5 miljoen euro. De omvang van het investeringsfonds bij de 
start in 2018 was ruim 6,8 miljoen.

Voeding investeringsfonds 
Het fonds wordt jaarlijks gevoed met eventuele positieve jaarsaldi (max € 0,50 per inwoner) en 
met een jaarlijkse bijdrage van Provincie Gelderland van € 0,50 per inwoner (verhoogd met een 
jaarlijkse index). Deze jaarlijkse toevoeging van €0,50 per inwoner van gemeenten en Provincie 
betreft maximaal € 250.000.

Onttrekking investeringsfonds
De werkbudgetten voor de thematafels (€ 25.000 per thematafel) en Board (€ 100.000) en het budget 
voor initiatieven (€ 100.000)) worden gefinancierd vanuit het investeringsfonds. Dit is een jaarlijkse 
onttrekking van max € 350.000. Het overige deel van het investeringsfonds is beschikbaar voor 
cofinanciering van de projecten Visie 2030. Onttrekkingen voor projecten vinden plaats op basis van 
besluiten door het algemeen bestuur. De projecten Visie 2030 zijn te verdelen in Regiodeal projecten 
en overige projecten.

Onderverdeling cofinanciering in Regiodeal en overige projecten
Bij de start van in 2018 bedroeg de omvang van het investeringsfonds voor projecten € 6 mln. De 
intentie was om het gehele bedrag in te brengen als cofinanciering in de Regiodeal. Bij de start van de 
Regiodeal bleek dat hiervan maximaal € 4,2 mln. gereserveerd diende te worden als cofinanciering . 
Zie onderstaand overzicht. De overige 1,8 miljoen kon daarmee beschikbaar blijven voor projecten die 
niet vallen binnen de Regio Deal maar wel bijdragen aan de Visie 2030.

Rijksbijdrage Regio envelop € 20.000.000
Regio Achterhoek (investeringsfonds) € 4.200.000
Provincie Gelderland € 6.200.000
Gemeenten € 4.800.000
Maatschappelijke organisaties/bedrijfsleven € 4.800.000
Totale investering € 40.000.000



Besteding tot en met november 2020

 Regiodeal
Overige 

projecten

Werkbudgetten 
Tafels, board en 

initiatieven totaal
     
Beschikbaar 4.200.000 1.800.000 854.264 6.854.264
     
uitgaven 2018   -24.798 -24.798
     
uitgaven 2019   -274.494 -274.494
Projecten:
- achterhoek rookvrij -50.000 -50.000
- asbesttrein fase 1b -389.100 -389.100
- open 
innovatiesysteem -57.500 -57.500
     
uitgaven 2020   -227.000 -227.000
Projecten:
- achterhoek rookvrij -50.000 -50.000
- MKB deal -75.000 -75.000
- Noaberkrediet -200.000 -200.000
- achterhoek monitor -106.000 -106.000
- gros -66.388 -66.388
- Regiomarketing (2 
projecten) -852.250 -852.250
     
     
Saldo resterend 3.970.112 183.650 327.972 4.481.734
     

Het budget voor overige projecten is met de inzet voor de twee marketing projecten 
(onverwachte hoek en zachte landing) nagenoeg op. Hierdoor is er geen ruimte meer voor nieuwe 
projecten die geen aanspraak kunnen maken op Regio Deal gelden (bijvoorbeeld van thematafel 
gezondste regio). Op dit moment is er nog een ruim budget over voor projecten die wel onder de 
Regio Deal vallen, dit komt vooral ook omdat gebleken is dat de cofinanciering voor projecten 
vanuit andere partijen boven verwachting hoog is en we alleen gebruik maken van het 
investeringsfonds als dit niet echt niet anders kan. Met andere woorden, we zijn terughoudend in 
de inzet van het investeringsfonds. Dit bedrag moet echter nog wel gelabeld blijven voor Regio 
Deal projecten. We moeten namelijk wel zeker weten dat we uiteindelijk genoeg cofinanciering 
kunnen leveren voor de Regio Deal. Met de hoogte van de cofinanciering lukt het wel, maar 
misschien is het geld nodig om de resterende Regio Deal middelen goed te kunnen wegzetten in 
projecten als het daar niet lukt cofinanciering te vinden.

Voorstel inzet decentralisatie uitkering 2021
De minister van BZK heeft besloten om de huidige DU Bevolkingsdaling met één jaar te verlengen 
(tot en met 2021). Door deze verlenging ontvangt de Achterhoek ook in 2021 ca. € 1 miljoen. 
Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan het investeringsfonds voor Overige projecten. 
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Verslag Algemeen Bestuur
Datum 11-11-2020
Tijd 11:00 - 12:30
Locatie Teams, zie agendaverzoek
Voorzitter Mark Boumans
Omschrijving Het AB vergadert digitaal.

Belangstellenden die via de publieke tribune aanwezig willen zijn kunnen zich 
melden bij W. Stortelder w.stortelder@8rhk.nl
06 38066515

1 Opening, mededelingen en delen actualiteiten
Op 16 december van 14:30 - 17:00 is er een digitaal congres waar de eerste 
Achterhoek Monitor wordt gepresenteerd.

2 Gesprek met Christoph Almering directeur-bestuurder Euregio, nav strategienotitie

C. Almering licht kort toe. 
Actueel is op dit moment de corona en wat dit betekent voor de grenspendelaars. 
Maar het uitwerken van de strategie, wat gaan we doen, staat ook hoog op de 
agenda. De positie en het bestaan van de Euregio is niet vanzelfsprekend, daar 
moeten we aan blijven werken en de meerwaarde ervan laten zien. We hebben de 
potentie om een metropool te worden waarin landelijk en stedelijk gebied elkaar 
aanvullen. Verbinden is nodig, omdat landsgrenzen nu nog zorgen voor gesloten daily 
urban systems.

Twee doelen:
1. Vergroten economische kracht
2. Bevordering integratie van het gebied

Drie inhoudelijke pijlers:
 Economie en arbeidsmarkt
 Maatschappelijke ontwikkeling
 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Daaronder 12 thema’s en vier overkoepelende onderwerpen:
 Digitalisering
 Demografische verandering
 Overdracht van kennis
 Klimaatmitigatie/ -adaptatie.

We moeten nu zorgen dat de strategie gaat leven, dynamische blijft en dit 
monitoren. Het is een reis naar het volgende decennium. Samen met leden en 
partners. Dit is ook belangrijk richting Interreg 6. Een nieuwe fase, waarin we 



projecten willen realiseren. Als we de samenhang en economie realiseren dan 
hebben we een belangrijke stap gemaakt als Euregio.

A.Stapelkamp: Het is een uitdaging om de ‘losse bolletjes’ met elkaar te 
verbinden. Zoek eerst naar de gemeenschappelijke deler. Inhoudelijk is het nu 
nog heel breed.
C. Almering antwoordt dat de thema’s in alle deelgebieden spelen. Pionieren is 
belangrijk. Doel is de deelregio’s meer met elkaar te verbinden. Daarvoor 
moeten de leden meer ambassadeur van de Euregio zijn.
M. Besselink vraagt hoe de Achterhoek meer uit de Euregio kan halen. 
J. Bengvoord geeft aan dat de Achterhoek een memo heeft opgesteld waarin 
opgenomen is waarop we ons gaan richten bij Interreg. Begin december is er 
een Webinar om dit samen met de thematafels verder uit te werken. Vooral 
ondernemers zullen met voorstellen moeten komen.
A.Bronsvoort meldt dat Apeldoorn aan wil sluiten bij Euregio Rijn-Waal, omdat 
er kansen liggen voor ondernemers. 
O. van Dijk: drie vragen:
 Sommige delen van de Euregio weten beter de weg te vinden naar 

Interreg. Hoe kunnen we vanuit de Achterhoek beter de weg vinden?
 Een aantal gemeenten is lid van twee Euregio’s. Hoe werken die 

samen?
 We zijn eigenlijk randgebieden van de landelijke grenzen. En staan vaak 

niet voldoende op het netvlies van Den Haag/Berlijn. Hoe zorgen we 
ervoor dat we ‘hartgebieden ”worden? 

C. Almering: de Euregio kan iets betekenen om ‘zorg’ over de ingewikkeldheid 
van Interreg weg te nemen. Door informatie te geven over hoe Interreg werkt, 
dan blijkt het toch niet zo ingewikkeld. Als dat is uitgelegd dan pakken veel 
gemeenten het wel op. Hij wil dit graag verzorgen. Bovendien lijkt Interreg 6 
eenvoudiger te worden. Wel wordt er nog te weinig gebruik gemaakt van 
kaderprojecten. Kleine projecten kunnen hier relatief eenvoudig om een 
bijdrage vragen. Niet iedereen weet dat, dat moet zichtbaarder worden.
Wat betreft de samenwerking tussen de Euregio’s zijn we nu –door de corona- 
iedere week met elkaar in contact. Ook voor een gezamenlijke lobby. We 
weten bijvoorbeeld hoeveel geld er beschikbaar is binnen Interreg 6. De 
verdeling over de Euregio’s doen we samen. Maar ook bijvoorbeeld het 
standaardiseren van de GIP’s.
En tot slot zouden we ons inderdaad moeten positioneren als een 
metropoolregio naar Den Haag en Berlijn. Dat kan met de economische kracht 
in de regio. 
J. van Oostrum: strategie is helder, goede verhaal. Centrumpositie kunnen we 
met Euregio Rein Waal nog meer versterken. Hij ziet goede beweging op lobby, 
er is enthousiasme en energie. Projecten kunnen als voorbeeld dienen.



J. Bengvoord: wat betreft lobby doet NL-DL het beter van NL-België. Ook R. 
Knops maakt daar gebruik van.

M. Boumans dankt C. Almering voor zijn bijdrage. C. Almering komt 
desgewenst graag bij de gemeenten langs voor een toelichting op de strategie 
of Interreg.

3 Lobby
O. van Dijk meldt dat hij de presentatie van Kracht van Oost 2.0 heeft bijgewoond in 
de Board. J. van Oostrum vraagt of de thematafels voldoende zijn aangesloten bij de 
lobby. Met name de tafel W&V. O. van Dijk zal na gaan of hier verbindingen worden 
gemist.

4 Burap 2 (januari t/m augustus) en 2e verzamelwijziging 2020
Akkoord.

5 Projecten Regio Deal en Investeringsfonds (worden 5 november in de Board 
besproken)
Akkoord.

6.a Projectaanvraag Onverwachte Hoek (Marketing Campagne)
M. Bronsvoort vraagt of het klopt dat dit project niet via de thematafels is gelopen. S. 
Veneman antwoordt dat dat klopt. Het is een overkoepelend project dat vanuit de 
Board –in afstemming met het algemeen bestuur- is opgezet. Ook de Board gaf aan 
dat de thematafels wel meegenomen moeten worden. In december zal er een ronde 
lang de thematafels worden gemaakt. Er is nog ruimte voor bijstelling en aanvulling. 
Zeker voor de deelcampagnes is input van en samenwerking met de thematafels 
nodig.
A. Stapelkamp vraagt zich af wat een campagne oplevert. Kijk naar Groningen en 
Limburg is daar zicht op? We zouden ons vooral moeten richten op jongeren.
M. Bouman onderkent dat het gaat om veel geld, maar het is wel één van de pijlers 
van onze samenwerking en daar mag best in geïnvesteerd worden.
O. van Dijk vindt het een mooie campagne. Je moet er wel een beetje in geloven.

Het AB gaat akkoord.

6.b Projectaanvraag De zachte landing (Achterhoek Loket)
Akkoord.

7 Verslag algemeen bestuur van 30 september 2020
Akkoord.

8 Rondvraag en sluiting
J. Bengevoord vraagt of er een thematafel landelijk gebied komt. Hij krijgt hier 
signalen over. S. Veneman antwoordt dat vanuit de thematafel CE&E al eerder 



het signaal is gekomen dat er te veel onderwerpen op de tafel bij komen en 
dat een splitsing van de tafel overwogen zou moeten worden. Dit punt wordt 
meegenomen bij de evaluatie. Echter nu is er een versnelling gekomen omdat 
de Achterhoek pioniersgebied voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied 
is geworden. Vanuit de Rijk is aan de WUR gevraagd om te starten met een 
pre-verkenning in de Achterhoek. Om dit in goede banen te leiden wordt er nu 
een tijdelijke 3O-begeleidingsgroep gevormd. Dus nog geen thematafel. Er is 
wel behoefte aan een thematafel, maar dat besluit wordt pas op grond van de 
evaluatie genomen.
A. Stapelkamp kijkt terug op een goede sessie van afgelopen vrijdag met de Board. Hij 
heeft begrepen dat de Veluwe een toerismedeal heeft gesloten. Wellicht ook goed 
voor de Achterhoek om te verkennen.
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