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•    Kennis nemen van de lobby gerelateerde zaken en activiteiten, in het bijzonder van de opzet en het
concept programma van het Lentediner (bijlage 4).
•    Verzoekt het AB om akkoord te gaan met de deelname van Marianne Besselink en Anton Stapelkamp
namens het AB in de klankbordgroep van het Lentediner 2021, Namens de Board zijn Mirjam Koster en
Koen Knufing vertegenwoordigd.
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4\. Rurale HUB busstation Lichtenvoorde
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2 Lobby, inclusief programma Lentediner

1 Voorstel lobby.docx 

ALGEMEEN BESTUUR

Vergadering d.d.
Agendapunt
Onderwerp
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: 21 april 2021

: 2

: Lobby

: De heer O. van Dijk 

Voorstel:
 Kennis nemen van onderstaande lobby gerelateerde zaken en activiteiten, in het 

bijzonder van de opzet en het concept programma van het Lentediner (bijlage 4).
 Verzoekt het AB om akkoord te gaan met de deelname van Marianne Besselink en 

Anton Stapelkamp namens het AB in de klankbordgroep van het Lentediner 2021, 
Namens de Board zijn Mirjam Koster en Koen Knufing vertegenwoordigd.

Toelichting:

Public Affairs jaarplan 2021
Het team Public Affairs en Lobby heeft een jaarplan voor 2021 gemaakt. Zie hiervoor ook bijlage 
1. Inhoudelijk zijn de speerpunten lobby uit onverwachte hoek leidend: bereikbaarheid en 
experimenteerregio. De focus ligt daarnaast op het iconisch neerzetten van de regio in de periode 
volgend op de Tweede Kamerverkiezingen, waarbij er vooral een kans ligt op het gebied van 
brede welvaart en de SDG’s. Het werven van 15 Tweede Kamerleden als ambassadeurs is ook 
een belangrijk onderdeel van de strategie. Voor de uitvoering is rekening gehouden met de 
verschillende niveaus van public affairs: eigen organisatie; lokaal; regionaal/provinciaal; Rijk en 
EU/grensoverschrijdend.

Formatie
Verschillende regio’s, waaronder 8RHK ambassadeurs, hebben gezamenlijk een memorandum 
opgesteld voor de informateur(s)/formateur, op initiatief van Regio Noordoost Brabant. Zie 
hiervoor bijlage 2. De betrokken regio’s roepen hierin op om de succesvolle en vruchtbare 
samenwerking tussen het Rijk en de regio’s te continueren. De betrokken regio’s versturen het 
memorandum zodra de politieke situatie in Den Haag weer in rustiger vaarwater is gekomen en er 
richting een formatie wordt bewogen met de beoogde coalitiepartijen. 
In april/mei volgt een vergelijkbare brief vanuit de Achterhoek. Deze brief zal maximaal 2 pagina’s 
lang zijn en input bevatten voor het regeerakkoord. De input zal bestaan uit breed gedragen 
onderwerpen zoals brede welvaart, kavelmodel, RegioExpres en kringlooplandbouw. De insteek is 
om deze brief door de 3O’s te laten ondertekenen.

Lentediner
31 maart is de felicitatiebrief voor de (ge/her)kozen Tweede Kamerleden, met daarin de save the 
date voor het Lentediner, bezorgd bij de Tweede Kamer. Zie hiervoor bijlage 3. De felicitatie en de 
uitnodiging zijn goed ontvangen, met veel positieve reacties op social media. 
Daarnaast vindt u in bijlage 4 de opzet voor het Lentediner 2021 met het concept programma. We 
verzoeken u om hiervan kennis te nemen. Naast de vier onderwerpen die nu zijn benoemd vanuit 
de experimenteerregio (kringlooplandbouw, gezondste regio/kavelmodel, doorlopende 
leerlijnen/grensoverschrijdend onderwijs en innovatieve industrie/3D-metal printen) geven we 
tijdens de sessie bij het openingswoord en de afsluiting ook nadrukkelijk ruimte aan de thema’s 
wonen/arbeidsmarkt (ondersteund door film marketingcampagne) en bereikbaarheid. Dit laatste 
benoemen we expliciet als randvoorwaarde voor de groei en ambitie, waarmee we als 
experimenteerregio een enorme bijdrage kunnen leveren aan de opgaven waar Nederland voor 
staat. Vanwege de voorbereidingen in april zijn – in bestuurlijke lobbyoverleg (O. van Dijk en M. 
Koster)-  Anton Stapelkamp en Marianne Besselink benaderd om namens het AB zitting te nemen 



in de bestuurlijke klankbordgroep. Zij hebben hier positief op gereageerd. Het AB wordt gevraagd 
hiermee akkoord te gaan.
Namens de Board nemen Mirjam Koster en Koen Knufing deel.

Terugblik Webcast Kracht van Oost 2.0 4 maart 2021
Op 4 maart 2021 organiseerde Provincie Gelderland een webcast (online talkshow) rondom Kracht 
van Oost 2.0. Otwin van Dijk zat vanuit de Achterhoek in de studio om mee te praten over het 
thema verbinden, internationalisering en arbeidsmarkt. Ter voorbereiding op deze webcast en op 
de verdere samenwerking met de provincie en andere regio’s is de brochure Kracht van Oost 2.0 
gemaakt. Voor de definitieve versie hiervan maken we ook een Duitse vertaling, passend bij het 
grensoverschrijdende karakter van het stuk.
Het AB heeft voorgesteld een webinar te houden om Kracht van Oost 2.0 een vervolg te geven. 
Dit wordt voorbereid voor begin juni. De brochure en het webinar benutten we voor het 
werkbezoek van GS 29 juni 2021, zodat we tijdens deze dag ook gezamenlijke afspraken tussen 
provincie en Achterhoek kunnen maken.

Voortgang Nederland Slim Benutten
Er is brede consensus in de ambtelijke klankbordgroep om de samenwerking tussen de acht 
regio’s en twee provincies binnen Nederland Slim Benutten te continueren, in de periode tot het 
uiteindelijke regeerakkoord maar ook erna. Hoe precies is nog niet geheel duidelijk. Enkele ideeën 
zijn vooralsnog om gezamenlijk een brief op te stellen voor de informateur, het organiseren van 
werkbezoeken voor de nieuwe Tweede Kamerleden (niet alleen uit Oost-Nederland) en het 
organiseren van een kennismakingbijeenkomst met Tweede Kamerleden (‘Tafel van Oost’). Ook 
wordt er gesproken over het inrichten van een bestuurlijke klankbordgroep, naast de reeds 
bestaande ambtelijke klankbordgroep. We houden u op de hoogte over het verdere verloop van de 
samenwerking en betrekken u waar nodig.

Terugblik tweetal werkbezoeken: VVD Gelderland (24 maart) en Judith Tielen (26 maart)
Tijdens het digitale werkbezoek op 24 maart, live uitgezonden vanuit het CIVON, is VVD 
Gelderland (Statenfractie en twee gedeputeerden) geïnformeerd over een aantal interessante 
ontwikkelingen en uitdagingen in de Achterhoek. Onder andere de Achterhoek Monitor, Kracht van 
Oost 2.0 en onze lobbyspeerpunten, experimenteerregio en bereikbaarheid, kwamen aan bod. 
Twee dagen later, 26 maart, bracht Judith Tielen, komende vier jaar opnieuw Tweede Kamerlid 
voor de VVD, een fysiek werkbezoek aan de Achterhoek. Ze kwam hier vooral in het kader van 
onze aanpak in een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en grensoverschrijdend onderwijs. Het 
werkbezoek bestond uit twee onderdelen. Eerst bracht Judith Tielen een bezoek aan AT 
Techniekopleidingen in Terborg. Hier nam directeur Mike Broekhuizen haar mee in het ontstaan 
van AT Techniekopleidingen en hoe met modulair onderwijs niveau 2 en niveau 3 leerlingen 
worden opgeleid. De tweede helft van het werkbezoek was bij het CIVON in Ulft. Hier vertelde 
Alexander van der Graaff, projectmanager van het Grensland College, dat deze nieuwe school 
Associate Degrees aanbiedt en succesvol grensoverschrijdend samenwerkt met Kreis Borken. 
Judith Tielen was erg geïnteresseerd en gaf aan graag nog een keer terug te komen.

Opiniestuk remote business/digital shoring in Trouw
Het opiniestuk ‘Zonder omvaren het Suezkanaal omzeilen’ verschijnt vrijdag 9 april 2021 in Trouw. 
Zie hiervoor bijlage 5. In het opiniestuk wordt de oproep gedaan aan het volgende kabinet om 
extra te investeren in digitale export, een markt waarin de Achterhoek koploper is en graag samen 
met het Rijk het voortouw in neemt.

Lobbymomenten
 19 mei 2021: (Digitaal) Lentediner 
 29 juni 2021: Werkbezoek Gedeputeerde Staten 

Bijlagen
Bijlage 1: PA jaarplan 2021
Bijlage 2: Brief aan formateur en lijsttrekkers
Bijlage 3: Felicitatie TK en Save the Date Lentediner 19 mei 2021
Bijlage 4: Opzet programma Lentediner 19 mei 2021 AB
Bijlage 5: Opiniestuk in Trouw
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PA Jaarplan 2021 – lobbystrategie en agenda

Maart 2021
Joram van Donk en Jord Knuiman

Doelstelling

Inhoudelijk zijn de speerpunten lobby uit onverwachte hoek leidend. We zetten keihard in 
op onze mobiliteitsdoelen en vragen ruimte in middelen, regelgeving en mogelijkheden voor 
iconische projecten met ons aanbod en expertise als experimenteerregio (en open 
regiobenadering). Daarnaast willen we de regio meer iconisch neerzetten de komende 
periode waarbij de focus ligt op de periode volgend op de Tweede Kamerverkiezingen. Er ligt 
hier een kans op het gebied van brede welvaart en SDG’s.

Strategie

Dat doen we door:

1. Relaties en verbindingen op alle niveaus te verstevigen en te professionaliseren. 
Nieuwe stakeholders te binden op vooral landelijk niveau: 15 TK leden als 
ambassadeur; banden op departementen aanhalen. Voortzetten lobby Oost via 
Nederland Slim Benutten/Kracht van Oost.

2. Nieuwe iconische projecten te binden aan de Achterhoek en die de regio een 
herkenbaar profiel geven in Nederland: bijvoorbeeld de Achterhoek als eerste SDG-
regio van Nederland/Europa.

3. Te oogsten met lopende projecten, deze krachtig in te bedden: kavelmodel en 
RegioExpres in regeerakkoord; lobbyspeerpunten experimenteerregio 
(kringlooplandbouw, smart industry) en bereikbaarheidsdoelen N18 en MaaS verder 
uitnuttten/koppelen aan groeifondsaanvraag.

Uitvoering

Eigen organisatie

AB/Board

De board en het AB zijn voor ons de eerste voelsprieten naar de regio. Ten eerste om te 
proeven of er brede steun is voor lobby onderwerpen (zowel 3-O, partijbreed als 
gemeentebreed) en of er ambassadeurschap is om lobby uit te voeren. Voor dit 
ambassadeurschap voeren we het aantal gesprekken hierover op (zoals in het iconische 
projecten verhaal).

Thematafels

Voor de tafels volgen we de belangrijkste onderwerpen in Den Haag en stemmen we met 
regisseurs af welke lobby er speelt op welk niveau. Werkbezoeken en input voor 
stakeholders worden tussen lobbyadviseurs en regisseurs elke twee weken afgestemd. Om 
de tafels optimaal te bedienen is voor de thematafels Smart werken & Innovatie, Mobiliteit 



& Bereikbaarheid, Wonen & Vastgoed en De Gezondste Regio is Joram het eerste 
aanspreekpunt en Jord achtervang. Voor Circulaire economie & Energietransitie en 
Onderwijs & Arbeidsmarkt is Jord eerste aanspreekpunt en Joram achtervang. 

Raad

We volgen de Raad om met name de politieke spanningen tussen verschillende partijen en 
tussen eventuele lokale belangen te proeven. Dit kan leiden tot lobby activiteiten om de 
cohesie te bewaren of om massa te creëren voor bepaalde onderwerpen.

Lokaal

Gemeenteraadsverkiezingen

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022 werken we samen met gemeenten 
(gemeentesecretarissen en griffie) aan input voor lokale partijbesturen. Voor de zomer is dit 
via infobijeenkomst(en) gericht op de Monitor en breed gedragen regionale standpunten. Na 
de zomer op programma-input. Naar 2022 toe werken we aan een memorandum/one-pager 
die bij elk van de formatieprocessen kan dienen.

PA-adviseurs afstemming gemeenten

Met de PA-adviseurs van de verschillende gemeenten vindt 1x per 6 weken overleg plaats 
om werkbezoeken en andere lobbyactiviteiten af te stemmen. Doel is om dit overleg in 2021 
verder te professionaliseren.

AGENDA:

Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Monitor 
bijeenkomsten 
partijbesturen 
gemeenten

Input op 
programma’s 
partijen GR

Memorandum 
en aanbod voor 
presentatie 
tijdens 
formaties.

Regionaal/provinciaal

Provincie Gelderland

We willen dit jaar de contacten ambtelijk met de provincie verder verstevigen. Met name 
met de afdeling economie loopt dit nog niet goed op dit moment. Daarnaast staat een 
werkbezoek met GS gepland in juni. Dit willen we benutten om met Kracht van Oost 2.0 een 
intentieverklaring namens beide partijen te ondertekenen.

Andere regio’s

Met andere regio’s binnen Oost-Nederland (en evt. erbuiten) de samenwerking continueren 
en waar mogelijk aanhalen en verbeteren. Meer samen optrekken richting DH en provincie 
en leren van elkaar. Daarbij willen we onze open regio benadering via Kracht van Oost 



verder kracht bijzetten door actief de samenwerking te zoeken met provincie en andere 
regio’s, onder meer via Nederland Slim benutten.

AGENDA:

Q1 Q2 Q3 Q4 2022
RegioExpres 
infobijeenkomsten 
provincie
KvO 2.0 verder 
afstemmen met 
provincie.
Webcast Kracht van Oost 
positie verwerven.

Werkbezoek 
GS aan 
Achterhoek: 
KvO 2.0 
ondertekenen.

SIIA projectenlijst -> 
Achterhoekse projecten 
toevoegen

Banden Oost 
NL en 
Gelderland 
Economie 
aanhalen

Groeifonds Groeifonds Groeifonds

Nederland slim benutten: 
campagnebijeenkomsten;
Organiseren werkbezoek.

Samenwerking 
met andere 
regio’s 
opzetten/ 
intensiveren

Rijk

Departementen

Banden met verschillende ministeries via thematafels / AB blijven aanhalen. Contact met 
VWS op kavelmodel loopt al goed. Met betrekking tot I&M in kader van bereikbaarheid meer 
actie plegen. En in kader van experimenteerregio (plus brede welvaart en SDG’s) concreter 
contact leggen met zowel EZK,LNV als BZK.

Formatie

In het eerste kwartaal komen we met een gezamenlijk memorandum van verschillende 
regio’s aan informateur/formateur. In het tweede kwartaal volgt een 1-pager met onze input 
om met naam en toenaam te melden in regeerakkoord (denk aan breedgedragen 
onderwerpen als kavelmodel en RegioExpres) en een aantal lobbypunten te noemen.

Tweede Kamer

Van de nieuwe Tweede Kamerleden maken we een screening op basis van 
commissies/thema’s en regionale binding. Doel is om ongeveer 15 Kamerleden de komende 
periode als ambassadeur voor de Achterhoek (evt. op deelthema’s) in te lijven. Alle 
Kamerleden ontvangen eind maart een felicitatie en save the date voor Lentediner. Q3 en 
Q4 staan in teken van werkbezoeken organiseren: enerzijds met bestuurders richting Den 
Haag, anderzijds programma’s op thema organiseren in de Achterhoek.



Lentediner

19 mei vindt het jaarlijkse lentediner plaats. Dit is ons netwerkevent waarmee we onszelf als 
regio op de kaart zetten. Dit jaar zal het digitaal zijn, met recepten voor nieuwe 
samenwerking.

AGENDA:

Q1 Q2 Q3 Q4 2022

Memorandum 
regio’s / Akte 
van Oost

1-pager 
Achterhoek aan 
formateur

Prinsjesdag Begrotings-
behandelingen

Felicitatie 
Kamerleden

Werkbezoeken/ 
screening

Werkbezoeken 
TK (zowel in DH 
als Achterhoek)

Werkbezoeken 
TK (zowel in DH 
als Achterhoek)

Werkbezoeken 
TK (zowel in DH 
als Achterhoek)

Lentediner
RegioExpres 
/kavelmodel/
SDG-regio
formatie/I&M

RegioExpres 
/kavelmodel/
SDG-regio
formatie/I&M

RegioExpres 
/kavelmodel/
SDG-regio
formatie/I&M

Groeifonds Groeifonds Groeifonds

EU/grensoverschrijdend

Open Days en Ambassadeurs

Met PA-adviseurs grensgemeenten, de provincies en regio Twente wordt programma 
ingevuld voor Open Days en voor een werkbezoek van de Nederlandse en Duitse 
ambassadeurs aan de Achterhoek in oktober.

Bureau in Brussel

Onderzocht wordt of het nodig is om op het gebied van landbouw en Europese 
fondsaanvragen te kijken of het naast de samenwerking met de provincies en Oost NL loont 
om via een bureau de lobby en fondsaanvragen in Europa te versterken.

AGENDA:

Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Werkbezoek 
Nederlandse en 
Duitse 
ambassadeur
Open days

Mogelijkheden 
landbouw en 
EU-fondsen?

Fondsen via SIIA Fondsen via SIIA Fondsen via SIIA



Totaal Agenda-overzicht:

Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Achterhoek 
Monitor 
partijbesturen 
gemeenten

Input op 
programma’s 
partijen GR

aanbod 
tijdens 
formaties

RegioExpres 
infobijeenkomsten 
provincie
KvO 2.0 afstemmen met 
provincie. Webcast 
Kracht van Oost positie 
verwerven.

Werkbezoek 
GS: KvO 2.0 
ondertekenen.

SIIA projectenlijst -> 
Achterhoekse projecten 
toevoegen

Banden OostNL 
en GLD (Econ) 
aanhalen

Groeifonds Groeifonds Groeifonds

Nederland slim benutten: 
campagnebijeenkomsten;
Organiseren werkbezoek.

Samenwerking 
andere regio’s 
intensiveren

Memorandum regio’s / 
Akte van Oost

1-pager 
Achterhoek aan 
formateur

Prinsjesdag Begrotings-
behandeling

Felicitatie Kamerleden Werkbezoeken/ 
screening

Werk-
bezoeken TK 
(zowel in DH 
als 
Achterhoek)

Werk-
bezoeken TK 
(zowel in DH 
als 
Achterhoek)

Werk-
bezoeken 
TK (zowel in 
DH als 
Achterhoek)

Lentediner
Formatie:
RegioExpres/ 
kavelmodel/
SDG-regio

RegioExpres 
/kavelmodel/
SDG-regio

RegioExpres/ 
kavelmodel/
SDG-regio

Groeifonds Groeifonds Groeifonds
Werkbezoek 
Nederlandse 
en Duitse 
ambassadeur
Open days

Mogelijkheden 
landbouw en 
EU-fondsen?

Fondsen via 
SIIA

Fondsen via 
SIIA

Fondsen via 
SIIA



1 Bijlage 2 - Brief aan formateur en lijsttrekkers.docx 

Aan: de formateur [naam) en lijsttrekkers (van beoogd regeringspartijen)

Datum:
Ons Kenmerk:
Bijlage(n):

Betreft: Oproep aan kabinet van een aantal regio’s in Nederland

Geachte formateur [naam), lijsttrekker [naam]

In de regio gebeurt het! 

Met die ‘opening’ doen wij een geweldig aanbod aan een nieuw kabinet en een nieuw regeerakkoord. In 
de regio komt immers alles samen. De regio is hét schaalniveau waar abstracte overheidsambities 
concreet worden. Wij kunnen helpen de ambities van het nieuwe kabinet voor inwoners en 
ondernemers tastbaar te maken.

 ‘Wij’ zijn in dit geval een aantal Nederlandse regio’s die elkaar gevonden hebben in gedeelde 
maatschappelijke en economische opgaves én die de huidige, bijzondere en vruchtbare samenwerking 
met het Rijk hierin, willen voortzetten.

Een succesvolle Rijk-Regio samenwerking
De Rijk-Regio samenwerking in de vorm van Regio Deals is succesvol. Ook in onze regio’s hebben 
deze gezorgd voor energie en elan. Regio Deals hebben gewerkt als vliegwielen voor 
samenwerking. De deals zorgen er voor dat regio’s integraler en breder naar hun opgaven 
kijken. Het kabinet maakt hierbij gebruik van de doe- en schakelkracht van regio’s. In een 
gelijkwaardige, bottom-up relatie waarin alle partijen hun bijdrage leveren, ook financieel, komen 
(soms onconventionele) oplossingen in zicht voor maatschappelijke en economische 
vraagstukken. De vrijheid in aanpak en het maatwerk maken energie los en leiden tot 
ontkokering op diverse overheidsniveaus. Het ‘contract’ tussen partijen bindt en zorgt voor een 
betrouwbare overheid. 

Graag zouden wij deze samenwerking met het nieuwe kabinet willen continueren. Niet in de 
laatste plaats vanwege de huidige Coronacrisis en het gezamenlijk zoeken naar een exitstrategie. 
Wij denken dat er voor alle betrokkenen nog meer uit te halen is. Niet in het minst voor onze 
inwoners en ondernemers. Wat vragen wij daarvoor van het kabinet?



‘Next step’
Wij zouden graag een ‘next step’ willen zetten zoals ook verwoord in de Motie Tweede 
Kamerleden Schonis/Geurts (aangenomen 30 januari 2020; 29697-75). Niet een eenmalig 
contract maar samenwerking op structurele basis met het Rijk. Met ook de provincie als 
partner(s). Samen bouwen aan oplossingen van onderop, met directe betrokkenheid van 
inwoners, bedrijven en onderwijs. Het liefst kabinetsbreed, meerjarig en integraal. Werken als 
één overheid die voor burgers en bedrijven herkenbaar, aanspreekbaar én betrouwbaar is. 
Het zou mooi zijn als het Rijk die kabinetsbrede inzet vanuit één loket kan coördineren. Nog 
mooier zou het zijn als co-financiering niet beperkt blijft tot één incidentele uitgave vanuit één 
departement maar leidt tot interdepartementale co-financiering en dito betrokkenheid. 
Opgavegericht, met de inzet om de brede welvaart voor onze inwoners te verbeteren. Daar 
stellen wij onze doelen op af en daar zullen we op monitoren. 

Samenvattend,

 “Wij bieden het kabinet:
 Een verantwoordelijk netwerk om ambities waar te maken.
 Oplossingen op maat en financieringskracht.
 Betrouwbaarheid en langjarig commitment.

Wij vragen van het kabinet:
 Samenwerking in de volle breedte van maatschappelijke en economische uitdagingen!
 Opgavegericht, langjarig en structureel samenwerken, als gelijkwaardige partners.
 Samen zoeken naar manieren om dit vorm te gaan geven.”

Wij verzoeken u deze oproep mee te nemen in de onderhandelingen op weg naar een nieuw 
regeerakkoord.  Dit zou als volgt geformuleerd kunnen worden:

“De samenwerking met regio’s die is ingezet met de Regio Deals zetten wij voort. Het 
schaalniveau van regio’s leent zich bij uitstek voor het investeren in het verbreden van de 
welvaart in ons land. Met regio’s, maar ook met provincies en waterschappen gaan wij werken 
aan een duurzame, structurele en meerjarige samenwerking in de volle breedte van 
maatschappelijke en economische uitdagingen. Denken en werken vanuit één overheid is daarbij 
onze inzet. Geen one-size-fits-all maar maatwerk per regio in de vorm van Regionale Investerings 
Agenda’s. Private partners en maatschappelijke organisaties nodigen wij daar ook van harte bij 
uit.“

Wij menen dat dit cruciaal kan zijn om kabinetsbeleid met maatwerk en dicht bij  burger en 
ondernemer uit te kunnen voeren 



Met vriendelijke groet,

Regio Noordoost Brabant, 

Jack Mikkers,
Voorzitter.

Regio Achterhoek, 

Mark Boumans,
Voorzitter.

Regio Foodvalley, 

René Verhulst,
Voorzitter.



Regio Noord Limburg,

Antoin Scholten,
Voorzitter.

Regio Rivierenland, 

Hans Beenakker,
Voorzitter.

Economic Board Zeeland,

Eric de Ruijsscher,
Voorzitter.
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Betreft: Save the date Achterhoeks Lentediner 2021

Geachte < heer/mevrouw> <ACHTERNAAM>,

Van harte gefeliciteerd met uw <her>benoeming als Tweede Kamerlid! U staat de komende periode 
voor de verantwoordelijke taak om als volksvertegenwoordiger een bijdrage te leveren aan een 
mooier Nederland. Vanuit de Achterhoek staan we open om hier samen met u in op te trekken. Om 
recepten voor nieuwe samenwerking op te stellen en – want daar zijn we in de Achterhoek goed in – 
ook uit te voeren!

Lentediner

Om deze recepten voor nieuwe samenwerking uit te wisselen vindt op woensdagavond 19 mei het 
Achterhoeks Lentediner 2021 plaats, vanaf 18.00 uur live vanuit Perscentrum Nieuwspoort in Den 
Haag en dit jaar van achter uw eigen scherm te volgen!

Wij nodigen u van harte uit om samen met ons – zo’n 50 Achterhoekse bestuurders uit bedrijfsleven, 
maatschappelijk middenveld en overheid – in gesprek te gaan en fantastische recepten te bereiden. 
Het thema ‘experimenteerregio – recepten voor nieuwe samenwerking’ vormt de rode draad voor dit 
Lentediner. 

Noteert u alvast de datum? Binnenkort volgt de uitnodiging. Uiteraard kunt u zich nu ook al 
aanmelden. Dit kan via achterhoeksecretariaat@8rhk.nl. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Joram van Donk: 06-14637435. 

Ambassadeurs

Al jaren laten we in de Achterhoek zien dat innovatie niet per se grootstedelijk is, maar ook hier, juist 
hier hand in hand gaat met verduurzaming en brede welvaart. Vernieuwing in de regio vindt niet 
alleen plaats in de maakindustrie, maar ook in de landbouw en gezondheidszorg. In de Achterhoek 
bieden we ruimte om te leren en te experimenteren. Van onze vooruitstrevende kringlooplandbouw 
tot de regionalisering van de zorg via het kavelmodel. En van grensoverschrijdende samenwerking in 
het onderwijs tot onze innovatieve maakindustrie met bijvoorbeeld onze 3D-metal print valley.

Hoe regionaal geworteld we ook zijn, wij kijken over onze eigen grenzen heen. Wij willen bijdragen 
aan de uitdagingen waar Nederland voor staat. Daar hebben we ook u voor nodig. Als ambassadeur 
voor onze regio, voor de thema’s die ons aan het hart gaan, als partners om Nederland mooier te 
maken.

Wij doen u als kleine geste onze Achterhoekse vlag cadeau, het symbool van onze netwerkkracht. Zie 
het als een reminder om er ook de komende periode voor te zorgen dat onze wegen elkaar blijven 
kruisen. We kijken uit naar een inspirerende samenwerking, wensen u een flinke dosis kracht voor de 
komende periode en voegen daar op z’n Achterhoeks voor de komende periode deze wijze woorden 
aan toe: loat ow niet kisten!

Met vriendelijke groet namens alle 8RHK ambassadeurs, 

Mark Boumans
Voorzitter Regio Achterhoek
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Opzet Lentediner 2021

Van: Joram van Donk

Opzet Lentediner 2021: ‘experimenteerregio – recepten voor nieuwe samenwerking’

Op 19 mei organiseren we vanuit het Perscentrum Nieuwspoort Den Haag ons Lentediner 2021. Dat 
zal dit jaar geen fysiek evenement zijn maar een hybride/digitale editie met een beperkt aantal 
gasten in de studio en een livestream. Het thema ‘experimenteerregio – recepten voor nieuwe 
samenwerking’ vormt de rode draad voor dit Lentediner.

Om het gevoel van een Lentediner te creëren nodigen we een kok uit om de kijkers mee te nemen in 
een culinaire rondreis door de Achterhoek en door een viertal thema’s die wij vanuit onze 
‘experimenteerregio’ verder willen laden. Met een kookshow a la 24 kitchen worden de Kamerleden 
en andere stakeholders meegenomen langs een viertal thema’s. Onder voorbehoud zijn dit:

- Kringlooplandbouw
- De gezondste regio (kavelmodel)
- 3D metal print valley/remote business
- Doorlopende leerlijnen/grensoverschrijdend onderwijs

Naast de vier onderwerpen die hierboven zijn benoemd, geven we tijdens de sessie bij het 
openingswoord en de afsluiting ook nadrukkelijk ruimte aan de thema’s wonen/arbeidsmarkt 
(ondersteund door film marketingcampagne) en bereikbaarheid. Dit laatste benoemen we expliciet als 
randvoorwaarde voor de groei en ambitie, waarmee we als experimenteerregio een enorme bijdrage 
kunnen leveren aan de opgaven waar Nederland voor staat.

Tijdens elke gang halen we een ander thema aan en linken we de te bereiden gerechten onder 
leiding van een Achterhoekse chefkok (bijvoorbeeld Nel Schellekens) aan het thema. In de kookstudio 
(een unicum ook voor Nieuwspoort) zullen bij elk thema een gast uit de Achterhoek en een gast uit 
Den Haag (bewindspersoon/TK-lid) aanschuiven en meekoken en onder leiding van de moderator het 
onderwerp bespreken. Als moderator voor het gehele programma denken we aan Marije Alma 
(presenteerde Achterhoek Monitor).

De gasten die vanachter hun scherm meekijken, krijgen een pakketje thuisbezorgd met eten en 
drinken. Hiermee kunnen ze zelf met de chefkok, die in de studio de gerechten klaarmaakt,  
‘meekoken’ en na elke gang in ‘breakout sessies’ de gang eten en in kleinere groep met elkaar verder 
praten/netwerken.

Concept programma:
Nieuwspoort verzorgt de techniek. De livestream start om 18.00 uur vanuit Nieuwspoort.

- 18:00 uur instart met onze video van de marketing campagne
- 18.02 uur opening door voorzitter Mark Boumans 

- 18.10 uur: koken gang 1 en gesprek over eerste thema 
- 18.20 Break out sessie (15 min) 



- 18.35 uur: koken gang 2 en gesprek over tweede thema 
- 18.45 uur Break out sessie  (15 min)

19:00 uur Intermezzo

- 19.05 uur: Bereiding gang 3 en gesprek over derde thema
- 19.15 uur: Break out sessie (15 min) 
- 19.20 uur Bereiding gang 4 en gesprek over derde thema
- 19.30 uur break out sessie (15 min) 

- 19.45 uur afsluiting 
- 20.00 uur einde

Felicitatiebrief en Save the date:

Op dinsdag 30 maart is de felicitatiebrief afgeleverd bij de Tweede Kamerleden. In deze brief nodigen 
we de Kamerleden met een save the date uit voor het Lentediner op woensdag 19 mei. In het 
felicitatiepakket ontvangen Kamerleden ook een tafelvlaggetje van de Achterhoek en een pakketje 
Kracht van Loat ow niet kisten (https://loatownietkisten.nl).

Klankbordgroep Lentediner:

Wij hebben voor het Lentediner een projectteam vanuit de organisatie en gemeenten opgesteld om 
alles inhoudelijk en procesmatig uit te lijnen. Via de thematafels zullen de input en programmering 
voor de verschillende gangen verder uitwerken. Graag willen we ook de board en AB goed betrekken 
in de voorbereidingen, zodat we dit ook 3-O kunnen vormgeven. Voor de klankbordgroep worden 
twee boardleden en twee leden vanuit het algemeen bestuur gevraagd.
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Zonder omvaren het Suezkanaal omzeilen 

Het beeld van het vastgelopen containerschip in het Suezkanaal zegt veel over de 
wereldwijde infrastructuur voor productie en transport. Met alle macht is gewerkt om het 
schip Ever Given weer in beweging te krijgen. Het vrachtschip is los, maar op andere plekken 
moet nog veel losgetrokken worden om zelfde situaties in de toekomst te voorkomen. Lange 
ketens brengen kwetsbaarheden mee. Die kunnen we omzeilen als we onze maakindustrie 
meer weten te koppelen aan uitdagingen rond verduurzaming en kansen in de technologie.

Veel Nederlandse maakbedrijven zijn voor productie afhankelijk van China en India. Eerder 
zijn zij al door de COVID-19 in de problemen gekomen en nu lag er ook nog eens een 
containerschip dwars. De Tweede Kamer vroeg eerder al of het terughalen van 
productieprocessen, reshoring genaamd, onze Nederlandse bedrijven kan helpen in deze 
crisis. Dit om de lokale economie en werkgelegenheid weer te versterken. De maakindustrie 
is tenslotte een belangrijke motor van onze economie.

De SER was duidelijk in haar advies: het is niet aan de overheid, maar aan bedrijven zelf 
strategische keuzes te maken in productieprocessen. Terecht stelde de SER daarbij een 
aantal essentiële vragen, die inspelen op de toekomstbestendigheid van de maakindustrie en 
kwetsbaarheden die reshoring met zich meebrengt. Zoals het creëren van een fort Europa, 
dat risico’s geeft risico’s voor onze economische groei en die van andere productielanden. De 
focus op alleen reshoring is in die zin te beperkt, we kunnen het Suezkanaal immers op 
meerdere manieren omzeilen zonder om te varen.

Zo oordeelde het World Economic Forum (WEF) afgelopen december al dat Nederland goed 
uit deze crisis kan komen dankzij de geavanceerde digitale technologieën. Daarnaast klinkt 
vanuit meerdere ondernemers en adviesorganen het geluid dat een nieuw kabinet meer 
inzetten op een breed gedragen strategie rond de Sustainable Development Goals, de 
wereldwijde afspraken voor duurzame ontwikkeling. 

In Oost-Nederland zijn veel maakbedrijven die juist hierop een verschil kunnen maken. Met 
kennis van data gedreven transport en digitale export van producten. Lange ketens kunnen 
zo versneld worden afgebouwd dankzij innovatieve technieken en een verbeterde 
infrastructuur.

Zoals Nedap, dat grote kledingmerken helpt in technologie van bevoorrading en levering. 
Zodat jouw nieuwe kledingstuk in de kortste tijd en afstand in je kledingkast belandt. Door 
tagging van producten weet het precies hoe de bevoorrading is van distributiecentra tot 
lokale winkels en hoe daar maatwerk op kan worden gepleegd. Dat zorgt voor efficiëntie in 
productie en transport, voor minder weggooien en minder vervoersbewegingen. Met het oog 
op het wereldwijd terugdringen van de CO2-uitstoot een belangrijke ontwikkeling.

Of Kaak, dat het traditionele ambacht van broodbakken verbindt aan geavanceerde 
industriële bakkerijtechnologie. Met 3D-print technologie brengen zij wereldwijd brood op de 
plank. Waar voorheen metalen onderdelen voor geavanceerde bakkerijmachines vanuit de 
Achterhoek de wereld over moesten reizen, kan het nu digitaal verzonden en op locatie 
uitgeprint. Zonder containervrachten. Zo heeft het oude ambacht van metaalgieten in de 
Achterhoek een revolutie doorgemaakt tot een circulaire 3D-print technologie zonder 
afvalstromen, zonder wereldwijde transportbewegingen.

We moeten ons niet terugtrekken achter de dijken, maar juist nu Nederland slim benutten. 
De Nederlandse economie kromp het afgelopen jaar met 3,8% en in recente Europese cijfers 



kwam Nederland naar voren als land met het kleinste economische groeicijfer van alle 19 
eurolanden.

De COVID-19 crisis, de dwarsligging in het Suezkanaal en vorming van een nieuw kabinet 
zijn uitgelezen kansen om verduurzaming en digitalisering beleidsmatig aan te pakken. Door 
ketens te verkorten en te digitaliseren. Als we daadwerkelijk kansen willen aangrijpen voor 
economische groei en verduurzaming dan moet een nieuw kabinet extra investeren in 
digitale transport. Een markt waarin de Achterhoek koploper is in 3D-metaalprinten en graag 
samen met het Rijk het voortouw neemt.

Mark Boumans, Voorzitter Regio Achterhoek en Burgemeester van Doetinchem
Lodewijk van der Borg, Algemeen Directeur Kaak Groep
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ALGEMEEN BESTUUR

Vergadering d.d.
Agendapunt
Onderwerp

Portefeuillehouder

: 21 april 2021
: 3
: Projectaanvragen Regio Deal, investeringsfonds en gebiedsopgave 
  Achterhoek 
: De heer M. Boumans 

Voorstel:
Kennisnemen van de volgende vijf projecten:
1. SmartHub 2.0 (financiering uit werkbudgetten Board en thematafel)
2. SmartHub Young Talent
3. Projectbegeleider duurzame mobiliteit
4. Rurale HUB busstation Lichtenvoorde
5. Opschaling Netmobiel 2021, fase 2

 Advies Achterhoek Board
De Achterhoek Board is 1 april akkoord gegaan met de vijf projecten. 
 Wat betreft SmartHub 2.0 heeft de Board aangegeven dat ze de Governance (met name 

deelname in stichtingsbestuur) nog meer doordacht en uitgewerkt wil zien en hierover een 
besluit wil nemen. Deze uitwerking en besluitvorming komt daarna ook terug in het 
algemeen bestuur.

 Wat betreft SmartHub Young Talent, is vanuit de thematafel aangegeven dat een 
resultaatmeting, smart doelen en de eigen inbreng van de bedrijven mist. Het plan is wel 
akkoord met in acht name van deze opmerkingen. De Board heeft als aandachtspunt 
meegegeven of het project voldoende geborgd is na afloop van deze middelen. Dit geldt 
overigens voor meer projecten.

Procedure:
Thematafel: maart
Board: april

Vervolgactie:
communicatie: 
Mededeling beslissing 
aan:

Bijlagen:
Meegezonden: 
Projectaanvragen 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

Projecten dienen te voldoen aan de algemene voorwaarden en toetsingscriteria Projecten Achterhoek Visie 2030 
(bijlage 1)

1 Naam project SmartHub 2.0

2 Betrokken Thematafel Smart Werken & Innovatie
Onderwijs & Arbeidsmarkt

3 Doel/effect van het project Neerzetten van SmartHub 2.0

Verkleinen van het gat tussen vraag en aanbod van arbeid. Dit  
door profilering en projecten te bundelen en bevorderen. 
Specifiek gericht op het behouden en aantrekken arbeidspotentieel 
tussen de 18 en 45 jaar.

(NB: Dit is geen aanvraag voor rechtstreekse opvolging van het 
huidige SmartHub. Dit is een aanvraag voor een overkoepelende 
stichting met een breder doel, waaronder projecten zoals de 
opvolger van het huidige SmartHub gericht op young talent zullen 
gaan vallen.)

4 Bijdrage aan Achterhoek Visie 2030 SW&I

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

- De Achterhoek beschikt over de inventieve vakman-/vrouw 
van de toekomst

- De Achterhoek is dé stage en afstudeerregio van Nederland

O&A

- Talenten op de arbeidsmarkt zijn benut vwb vervangings- en 
uitbreidingsvraag met de focus op de asectoren techniek en 
zorg

b. Is er draagvlak bij de drie O’s?

Zo ja, licht toe.

Ja, draagvlak onder leden van het huidige SmartHub, hier zijn de drie 
O’s bij aangesloten.

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

Ja, de projecten die onder SmartHub 2.0 vallen hebben als doel de 
krapte op de arbeidsmarkt in de gehele regio te verkleinen. Er wordt 
tijdens beschikking en uitvoering van het project bewaakt dat impact 
wordt gemaakt voor de volledige regio.

5 Opdrachtnemer/aanvrager Stichting SmartHub Achterhoek (i.o)



6 Projectleider Marij Striekwold/René Buiting

7 Coalition of the willing

(betrokken organisaties en 
personen noemen)

Leden SmartHub

Geïnterviewden in onderzoek (zie bijlage)

8 Looptijd (aanvang/einde) 1 jaar (1-04-2021 – 31-03-2022) 

9 Korte projectbeschrijving

Aanleiding:
Het huidige SmartHub is een groot succes gebleken de afgelopen jaren; de problematiek op de 
arbeidsmarkt heeft meer aandacht gekregen en men weet SmartHub te vinden in de regio. Door de 
toenemende aandacht voor deze problematiek ontstaan veel initiateven en projecten, waardoor 
behoeftes van ondernemers in de regio veranderen en de vragen aan SmartHub wijzigen. Dit heeft 
geleid tot een onderzoek naar een wijziging van structuur en invulling van SmartHub. Nu is het tijd 
voor actie! 

2021

In 2021 zal door SmartHub en partners worden toegewerkt naar de nieuwe invulling en een nieuwe 
governance. SmartHub 2.0 kiest een nieuwe weg en deze dient stevig te worden neergezet. Op dit 
moment is het lastig in te schatten hoe groot SmartHub 2.0 (werknaam) zal moeten zijn en hoe de 
organisatie het meest dienstbaar kan worden neergezet. Verankering bij ondernemend Achterhoek is 
hierbij een uitgangspunt.

Aan het eind van 2021 staat een volwassen SmartHub, dat klaar is voor de toekomst met een duidelijke 
strategie om het doel te bereiken. Deze aanvraag dient om ondersteunende middelen te bieden aan 
het nieuwe stichtingsbestuur en de uitvoerenden. 

Om dit te bereiken zijn twee mijlpalen gesteld, te weten: oktober 2021 en begin 2022.

- Oktober 2021 zal de inhoudelijk visie voor SmartHub 2021-2024 gereed zijn met een kort plan 
hoe SmartHub en bijbehorende projecten te vermarkten.

- In de tweede helft van 2021 zal een start worden gemaakt met het uitvoeren van de visie en 
een structuur worden gevormd die voor lange termijn te handhaven is en het doel maximaal 
ondersteunt. Daarnaast zal de rebranding gestart worden van SmartHub en zal een hernieuwde 
website passend bij het nieuwe doel gelanceerd zijn.

Wat wordt het doel van SmartHub 2.0?

Het uitgangspunt van SmartHub 2.0 is het vergroten van de aantrekkelijkheid van de Achterhoek als 
economische en arbeidsregio. Dit om het gat te verkleinen tussen de vraag en het aanbod naar arbeid. 
Hierbij richt SmartHub haar pijlen voornamelijk op arbeidspotentieel tussen de 18 en 45 jaar.



SmartHub 2.0 zal als een kapstok dienen voor projecten en acties die aansluiten bij het bovenstaande 
doel. Er is hoge urgentie in de regio en daardoor veel initiatief rond de geschetste uitdaging. Om deze 
(bestaande en te ontstane) initiatieven te ondersteunen en te zorgen voor cohesie is een kapstok van 
groot belang. Dit zal leiden tot grotere effectiviteit en dus meer resultaat. Naast sterke samenwerking 
biedt SmartHub 2.0 een plek om initiatief te nemen en penvoerderschap onder te brengen, zodat 
gewenste plannen van de grond kunnen komen.

SmartHub 2.0 zal naadloos aan dienen te sluiten bij de aanstaande marketingcampagne. De nieuwe 
site zal een portaal zijn, waar potentiele werknemers informatie en netwerken kunnen vinden. Zodat 
zij snel hun weg kunnen vinden in onze regio.

Governance

Om de kapstokfunctie en eventueel penvoerderschap te kunnen vervullen wordt een stichting 
opgericht. Deze stichting heeft een bestuur met 2 leden van de Achterhoek Board (beoogd: Arthur 
Jansen en Mirjam Koster), de twee voorzitters van de thematafels SW&I (nu: Jan Kaak) en O&A (nu: 
Karel Bonsen) en één ondernemer (nu: Toin de Ruiter).

Van groot belang is dat het besluitvormingsproces van 8RHK Ambassadeurs doorslaggevend blijft; de 
totstandkoming van de onderhavige initiatieven verlopen via dat besluitvormingsproces. Thematafels 
en Board blijven leidend bij totstandkoming van projecten en leggen waar nodig de link met SmartHub.

Het bestuur van de stichting besluit vervolgens of een project onder SmartHub komt te vallen en wordt 
door de programmaregisseurs vroeg in het reguliere proces op de hoogte gebracht van het initiatief.
Wanneer een project is goedgekeurd door 8RHK Ambassadeurs wordt deze officieel gekoppeld aan de 
SmartHub 2.0 wanneer de stichting daar toestemming voor geeft.

Een schematische weergave:

Uitvoering:
De ‘kapstok’ en de ontwikkeling hiervan worden qua omvang en kosten expres zo klein mogelijk 
gehouden. Dit om uitvoer en investeringen te goede te laten komen aan de (te ontwikkelen) projecten. 
Om tot een succesvolle governance en start te komen wordt ervoor gekozen de uitvoer 2021 te 
faciliteren door 8RHK Ambassadeurs. Marij Striekwold en René Buiting zullen zich hiervoor in gaan 
zetten. Deze inzet is buiten de begroting gelaten omdat het past in hun huidige 
dienstverband/taakomschrijving.



10 Beoogde resultaten

1 oktober 2021

- Stichting SmartHub geformaliseerd
- Visie voor SmartHub 2021-2024 gereed
- Koppeling tussen huidige initiatieven is tot stand gekomen
- Plan voor in de markt zetten SmartHub en onderhavige projecten is gereed

31 maart 2022

- Er is duidelijkheid gecreëerd hoe de uitvoer en financiering in de toekomst in te regelen
- Website (portaal op gebied van arbeidsmarkt in de regio) is opgeleverd
- Rebranding SmartHub (en dus profilering van Achterhoekse economie) is gestart
- Start gemaakt met de uitvoering (van projecten) van SmartHub 2.0.

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.

Nieuwe website/portal (incl. aansluiting bij 
marketingcampagne) eenmalige kosten €5.000,-

Strippenkaart marketing (15 uur a €100,- excl)

€ 20.000,-*

€   1.500,-

c. Rebranding (en ontwikkelen toolbox projecten) € 15.000,- **

Totaal

*= waarvan €4.700,- eenmalige kosten en 170 uur á €90,-

**= waarvan €5.100,- kosten voor promotiemateriaal/banners 
etc. en 110 uur á €90,-

€ 36.500,-



13 Financiering

c. Gevraagde bijdrage:
Werkbudget Thematafel Smart Werken & Innovatie 
Werkbudget Achterhoek Board

Totaal

 
   €5.000,-    
€31.500,-     +

 €36.500,-

14 Communicatie

Op welke wijze en welke momenten wordt over het project gecommuniceerd?*

Website, persberichten, sociale media, nieuwsbrieven.

15 Mogelijke risico’s

- Verwarring rond beslissingsproces. Duidelijkheid dient te worden bewaakt door 
programmaregisseurs, Thematafels en bestuur nieuwe stichting.

- Waken voor dubbelingen met andere initiatieven of tussen initiatieven onderling
- In het huidige plan is geen rekening gehouden met veel uitvoeringskracht. Mocht SmartHub 2.0 

een succes blijken, dan dient dit alsnog te worden opgeschaald.

16 Overige aandachtspunten

Omdat dit een project is voor het overgangsjaar zal in dit jaar met het stichtingsbestuur, 8RHK 
Ambassadeurs en aangesloten bedrijven de uitvoering voor de toekomst dienen te worden neergezet.

17 Is een Europese aanbesteding noodzakelijk? 
(s.v.p. bijlage 2 invullen)

O Ja

X Nee

18 Is er sprake van staatssteun? 
(s.v.p. bijlage 3 invullen)

O Ja (verder met volgende vraag)

X Nee (verder met ‘gegevens aanvrager’)

Indien ja, geef onderstaand een toelichting

Is er vrijstelling mogelijk? Zo ja, o.b.v. welk artikel, etc.



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

O Ja, namelijk € … (svp bijlage 4 invullen: De Minimis-verklaring)

O Nee (verder met volgende vraag)

20 Is de steunmaatregel vrijgesteld van aanmelding aan de Europese Commissie? 

(zie bijlage 4 voor nadere toelichting)

O Ja, op grond van …

O Nee (maatregel ter goedkeuring aan EC voorleggen)

21. Gegevens aanvrager

Soort instantie

X Rechtspersoon, namelijk:

O Overheidsinstantie, namelijk:

O Anders, namelijk:

Naam organisatie: 8RHK Ambassadeurs

Contactpersoon Marij Striekwold

Telefoonnummer 06-38318988

E-mailadres m.striekwold@8rhk.nl

Postbus

Straat en huisnummer Raadhuisstraat 25

Postcode en plaats 7001EX  Doetinchem

IBAN rekeningnummer

Tenaamstelling rekening

Onder vermelding van



Ondertekening

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend

Plaats: Datum: Naam:

Functie:

Handtekening:



1 Beoordeling SmartHub 2.0.docx 

Beoordelingsformulier Projecten

1. Naam project: SmartHub 2.0
2. Betrokken Thematafel(s): Smart Werken en Innovatie

Onderwijs en arbeidsmarkt
3. Doel/effect van het project: Het uitgangspunt van SmartHub 2.0 is het vergroten van de 

aantrekkelijkheid van de Achterhoek als economische en 
arbeidsregio. Dit om het gat te verkleinen tussen de vraag en 
het aanbod naar arbeid. Hierbij richt SmartHub haar pijlen 
voornamelijk op arbeidspotentieel tussen de 18 en 45 jaar.

4. Toetsingscriteria:
a. Achterhoek Visie 2030

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

Smart werken en Innovatie:
- De Achterhoek beschikt over de inventieve vakman-

/vrouw van de toekomst
- De Achterhoek is dé stage en afstudeerregio van 

Nederland

Onderwijs en arbeidsmarkt:

- Talenten op de arbeidsmarkt zijn benut vwb 
vervangings- en uitbreidingsvraag met de focus op de 
asectoren techniek en zorg

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

Beoogde resultaten

1 oktober 2021

- Stichting SmartHub geformaliseerd
- Visie voor SmartHub 2021-2024 gereed
- Koppeling tussen huidige initiatieven is tot stand 

gekomen
- Plan voor in de markt zetten SmartHub en 

onderhavige projecten is gereed

31 maart 2021

- Er is duidelijkheid gecreëerd hoe de uitvoer en 
financiering in de toekomst in te regelen

- Website (portaal op gebied van arbeidsmarkt in de 
regio) is opgeleverd

- Rebranding SmartHub (en dus profilering van 
Achterhoekse economie) is gestart

- Start gemaakt met de uitvoering (van projecten) van 
SmartHub 2.0.

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

Er is draagvlak onder leden van het huidige SmartHub, hier zijn 
de drie O’s bij aangesloten.



Waaruit blijkt dat het 
project regionale impact 
heeft?

De projecten die onder SmartHub 2.0 vallen hebben als doel de 
krapte op de arbeidsmarkt in de gehele regio te verkleinen. Er 
wordt tijdens beschikking en uitvoering van het project bewaakt 
dat impact wordt gemaakt voor de volledige 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

N.v.t.

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

Er is contact met de programmaregisseur van de thematafel 
Onderwijs en Arbeidsmarkt

6. Advies Thematafel

De thematafel Smart werken en Innovatie stemt positief in met het projectvoorstel Smarthub 
2.0

Vastgesteld in Thematafel: Smart werken en Innovatie
Datum: 04-03-2021



Aanvraagformulier project

Projecten dienen te voldoen aan de algemene voorwaarden en toetsingscriteria Projecten Achterhoek Visie 2030 
(bijlage 1)

1 Naam project Totstandkoming SmartHub 2.0

2 Betrokken Thematafel Smart Werken & Innovatie
Onderwijs & Arbeidsmarkt

3 Doel/effect van het project Neerzetten van SmartHub 2.0

Verkleinen van het gat tussen vraag en aanbod van arbeid. Dit  
door profilering en projecten te bundelen en bevorderen. 
Specifiek gericht op het behouden en aantrekken arbeidspotentieel 
tussen de 18 en 45 jaar.

(NB: Dit is geen aanvraag voor rechtstreekse opvolging van het 
huidige SmartHub. Dit is een aanvraag voor een overkoepelende 
stichting met een breder doel, waaronder projecten zoals de 
opvolger van het huidige SmartHub gericht op young talent zullen 
gaan vallen.)

4 Bijdrage aan Achterhoek Visie 2030 SW&I

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

- De Achterhoek beschikt over de inventieve vakman-/vrouw 
van de toekomst

- De Achterhoek is dé stage en afstudeerregio van Nederland

O&A

- Talenten op de arbeidsmarkt zijn benut vwb vervangings- en 
uitbreidingsvraag met de focus op de asectoren techniek en 
zorg

b. Is er draagvlak bij de drie O’s?

Zo ja, licht toe.

Ja, draagvlak onder leden van het huidige SmartHub, hier zijn de drie 
O’s bij aangesloten.

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

Ja, de projecten die onder SmartHub 2.0 vallen hebben als doel de 
krapte op de arbeidsmarkt in de gehele regio te verkleinen. Er wordt 
tijdens beschikking en uitvoering van het project bewaakt dat impact 
wordt gemaakt voor de volledige regio.



5 Opdrachtnemer/aanvrager Stichting SmartHub Achterhoek

6 Projectleider Marij Striekwold/René Buiting

7 Coalition of the willing

(betrokken organisaties en 
personen noemen)

Leden SmartHub

Geïnterviewden in onderzoek (zie bijlage)

8 Looptijd (aanvang/einde) 1 jaar (1-04-2021 – 31-03-2022) 

9 Korte projectbeschrijving

Aanleiding:
Het huidige SmartHub is een groot succes gebleken de afgelopen jaren; de problematiek op de 
arbeidsmarkt heeft meer aandacht gekregen en men weet SmartHub te vinden in de regio. Door de 
toenemende aandacht voor deze problematiek ontstaan veel initiateven en projecten, waardoor 
behoeftes van ondernemers in de regio veranderen en de vragen aan SmartHub wijzigen. Dit heeft 
geleid tot een onderzoek naar een wijziging van structuur en invulling van SmartHub. Nu is het tijd 
voor actie! 

2021

In 2021 zal door SmartHub en partners worden toegewerkt naar de nieuwe invulling en een nieuwe 
governance. SmartHub 2.0 kiest een nieuwe weg en deze dient stevig te worden neergezet. Op dit 
moment is het lastig in te schatten hoe groot SmartHub 2.0 (werknaam) zal moeten zijn en hoe de 
organisatie het meest dienstbaar kan worden neergezet. Verankering bij ondernemend Achterhoek is 
hierbij een uitgangspunt.

Aan het eind van 2021 staat een volwassen SmartHub, dat klaar is voor de toekomst met een duidelijke 
strategie om het doel te bereiken. Deze aanvraag dient om ondersteunende middelen te bieden aan 
het nieuwe stichtingsbestuur en de uitvoerenden. 

Om dit te bereiken zijn twee mijlpalen gesteld, te weten: oktober 2021 en begin 2022.

- Oktober 2021 zal de inhoudelijk visie voor SmartHub 2021-2024 gereed zijn met een kort plan 
hoe SmartHub en bijbehorende projecten te vermarkten.

- In de tweede helft van 2021 zal een start worden gemaakt met het uitvoeren van de visie en 
een structuur worden gevormd die voor lange termijn te handhaven is en het doel maximaal 
ondersteunt. Daarnaast zal de rebranding gestart worden van SmartHub en zal een hernieuwde 
website passend bij het nieuwe doel gelanceerd zijn.

Wat wordt het doel van SmartHub 2.0?



Het uitgangspunt van SmartHub 2.0 is het vergroten van de aantrekkelijkheid van de Achterhoek als 
economische en arbeidsregio. Dit om het gat te verkleinen tussen de vraag en het aanbod naar arbeid. 
Hierbij richt SmartHub haar pijlen voornamelijk op arbeidspotentieel tussen de 18 en 45 jaar.

SmartHub 2.0 zal als een kapstok dienen voor projecten en acties die aansluiten bij het bovenstaande 
doel. Er is hoge urgentie in de regio en daardoor veel initiatief rond de geschetste uitdaging. Om deze 
(bestaande en te ontstane) initiatieven te ondersteunen en te zorgen voor cohesie is een kapstok van 
groot belang. Dit zal leiden tot grotere effectiviteit en dus meer resultaat. Naast sterke samenwerking 
biedt SmartHub 2.0 een plek om initiatief te nemen en penvoerderschap onder te brengen, zodat 
gewenste plannen van de grond kunnen komen.

SmartHub 2.0 zal naadloos aan dienen te sluiten bij de aanstaande marketingcampagne. De nieuwe 
site zal een portaal zijn, waar potentiele werknemers informatie en netwerken kunnen vinden. Zodat 
zij snel hun weg kunnen vinden in onze regio.

Governance

Om de kapstokfunctie en eventueel penvoerderschap te kunnen vervullen wordt een stichting 
opgericht. Deze stichting heeft een bestuur met 2 leden van de Achterhoek Board (beoogd: Arthur 
Jansen en Mirjam Koster), de twee voorzitters van de thematafels SW&I (nu: Jan Kaak) en O&A (nu: 
Karel Bonsen) en één ondernemer (nu: Toin de Ruiter).

Van groot belang is dat het besluitvormingsproces van 8RHK Ambassadeurs doorslaggevend blijft; de 
totstandkoming van de onderhavige initiatieven verlopen via dat besluitvormingsproces. Thematafels 
en board blijven leidend bij totstandkoming van projecten en leggen waar nodig de link met SmartHub.

Het bestuur van de stichting besluit vervolgens of een project onder SmartHub komt te vallen en wordt 
door de programmaregisseurs vroeg in het reguliere proces op de hoogte gebracht van het initiatief.
Wanneer een project is goedgekeurd door 8RHK Ambassadeurs wordt deze officieel gekoppeld aan de 
SmartHub 2.0 wanneer de stichting daar toestemming voor geeft.

Een schematische weergave:

Uitvoering:
De ‘kapstok’ en de ontwikkeling hiervan worden qua omvang en kosten expres zo klein mogelijk 
gehouden. Dit om uitvoer en investeringen te goede te laten komen aan de (te ontwikkelen) projecten. 
Om tot een succesvolle governance en start te komen wordt ervoor gekozen de uitvoer 2021 te 
faciliteren door 8RHK Ambassadeurs. Marij Striekwold en René Buiting zullen zich hiervoor in gaan 
zetten. Deze inzet is buiten de begroting gelaten omdat het past in hun huidige 
dienstverband/taakomschrijving.



10 Beoogde resultaten

1 oktober 2021

- Stichting SmartHub geformaliseerd
- Visie voor SmartHub 2021-2024 gereed
- Koppeling tussen huidige initiatieven is tot stand gekomen
- Plan voor in de markt zetten SmartHub en onderhavige projecten is gereed

31 maart 2022

- Er is duidelijkheid gecreëerd hoe de uitvoer en financiering in de toekomst in te regelen
- Website (portaal op gebied van arbeidsmarkt in de regio) is opgeleverd
- Rebranding SmartHub (en dus profilering van Achterhoekse economie) is gestart
- Start gemaakt met de uitvoering (van projecten) van SmartHub 2.0.

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.

Nieuwe website/portal (incl. aansluiting bij 
marketingcampagne) eenmalige kosten €5.000,-

Strippenkaart marketing (15 uur a €100,- excl)

€ 20.000,-*

€   1.500,-

c. Rebranding (en ontwikkelen toolbox projecten) € 15.000,- **

Totaal

*= waarvan €4.700,- eenmalige kosten en 170 uur á €90,-

**= waarvan €5.100,- kosten voor promotiemateriaal/banners 
etc. en 110 uur á €90,-

€ 36.500,-



13 Financiering

c. Gevraagde bijdrage:
Werkbudget Thematafel Smart Werken & Innovatie 
Werkbudget Achterhoek Board

Totaal

 
   €5.000,-    
€31.500,-     +

 €36.500,-

14 Communicatie

Op welke wijze en welke momenten wordt over het project gecommuniceerd?*

Website, persberichten, sociale media, nieuwsbrieven.

15 Mogelijke risico’s

- Verwarring rond beslissingsproces. Duidelijkheid dient te worden bewaakt door 
programmaregisseurs, Thematafels en bestuur nieuwe stichting.

- Waken voor dubbelingen met andere initiatieven of tussen initiatieven onderling
- In het huidige plan is geen rekening gehouden met veel uitvoeringskracht. Mocht SmartHub 2.0 

een succes blijken, dan dient dit alsnog te worden opgeschaald.

16 Overige aandachtspunten

Omdat dit een project is voor het overgangsjaar zal in dit jaar met het stichtingsbestuur, 8RHK 
Ambassadeurs en aangesloten bedrijven de uitvoering voor de toekomst dienen te worden neergezet.

17 Is een Europese aanbesteding noodzakelijk? 
(s.v.p. bijlage 2 invullen)

O Ja

X Nee

18 Is er sprake van staatssteun? 
(s.v.p. bijlage 3 invullen)

O Ja (verder met volgende vraag)

X Nee (verder met ‘gegevens aanvrager’)

Indien ja, geef onderstaand een toelichting



Is er vrijstelling mogelijk? Zo ja, o.b.v. welk artikel, etc.

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

O Ja, namelijk € … (svp bijlage 4 invullen: De Minimis-verklaring)

O Nee (verder met volgende vraag)

20 Is de steunmaatregel vrijgesteld van aanmelding aan de Europese Commissie? 

(zie bijlage 4 voor nadere toelichting)

O Ja, op grond van …

O Nee (maatregel ter goedkeuring aan EC voorleggen)

21. Gegevens aanvrager

Soort instantie

X Rechtspersoon, namelijk:

O Overheidsinstantie, namelijk:

O Anders, namelijk:

Naam organisatie: 8RHK Ambassadeurs

Contactpersoon Marij Striekwold

Telefoonnummer 06-38318988

E-mailadres m.striekwold@8rhk.nl

Postbus

Straat en huisnummer Raadhuisstraat 25

Postcode en plaats 7001EX  Doetinchem

IBAN rekeningnummer

Tenaamstelling rekening

Onder vermelding van



Ondertekening

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend

Plaats: Datum: Naam:

Functie:

Handtekening:



1 Aanvraagformulier Smarthub young Talent.docx 

Aanvraagformulier project

1 Naam project Smarthub Young Talent

2 Betrokken Thematafel  Smart werken en innovatie
 Onderwijs en arbeidsmarkt

3 Doel/effect van het project Het behouden en aantrekken van jong talent in de leeftijd 16 – 25 jaar

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)

1a - De Achterhoek is hét open innovatiesysteem
1b - De inventieve vakman/vakvrouw van de toekomst
1c - Ontwikkelt en implementeert de productie van de toekomst

b. Is er draagvlak bij de drie O’s?

Zo ja, licht toe.

Ja, SmartHub leden zijn 3-O en ook voorzitters thematafels SW&I en O&A 
zijn meegenomen. 

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

Ja, het project heeft als doel jong talent aan te trekken en te behouden om 
de krapte op de Achterhoekse arbeidsmarkt te verkleinen.

5 Opdrachtnemer/aanvrager SmartHub Achterhoek

6 Projectleider Marij Striekwold

7 Coalition of the willing 160 leden vanuit SmartHub, voorzitters thematafels.

8 Looptijd (aanvang/einde) 1 april 2021 – 1 april 2024



9 Korte projectbeschrijving
 uitgebreid projectplan staat in de bijlage 

Het begin 
SmartHub is vijf jaar geleden gestart als een initiatief om de economische profilering van de Achterhoek te steunen. Het 
richtte zich in eerste instantie op de maakindustrie, omdat dit de meest krachtige sector in de regio is. Inmiddels kent het 
met SmartHub verbonden netwerk 160 leden, grotendeels bedrijven uit de producerende industrie, maar ook veel andere 
commerciële bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties zijn onderdeel geworden van het initiatief.

De bovengenoemde brede doelstelling rondom economische profilering is in de loop der tijd bewust versmald. Er is focus 
aangebracht. In 2016 is, na raadpleging van deskundigen in het veld, gekozen om de activiteiten vooral te richten op een 
deel van de doelgroep, namelijk studenten in de laatste fase van hun studie. Dit omdat dit hét uitgelezen moment is om 
jongeren te binden aan de organisaties en dus de regionale arbeidsmarkt. Achterhoekse werkgevers hebben grote 
behoefte aan deze doelgroep aangezien ze de economie van de toekomst vormgeven en vernieuwende innovatieve 
inzichten met zich meebrengen.  

Wat bereikt en ambitie
Onder de merknaam SmartHub Achterhoek wordt de Achterhoek op de kaart gezet als dé stage- en afstudeerregio van 
Nederland. We faciliteren daarbij momenteel een gezamenlijke woonboulevard, waarbij krachten en aanbod van 
aangesloten organisaties gebundeld worden én jong talent makkelijk op één plek een groot aantal vacatures bij 
aangesloten werkgevers kan vinden. Juist door die bundeling van krachten vallen we op onder jongeren, waar dat voor een 
werkgever in zijn eentje veel lastiger is. Zie hier een korte animatie waarin we aan Achterhoekse werkgevers kort uitleggen 
wat SmartHub is. 

Door de bekendheid en het succes van SmartHub zijn het afgelopen jaar meerdere initiatieven ontstaan die toezien op het 
aantrekken van talent voor de regio (SmartHub Incubator Industry, SmartHub Development). Zo heeft SmartHub er mede 
voor gezorgd dat de problematiek rondom het aantrekken van jongeren en behouden van arbeidspotentieel hoog op de 
agenda is komen te staan. 

Kruispunt
De continue marketingcommunicatie inspanningen hebben gezorgd dat veel jongeren SmartHub hebben opgemerkt en dat 
ze concreet zicht hebben gekregen op de werkgevers en hun vacatures. Met andere woorden, veel jongeren hebben de 
weg naar de woonboulevard SmartHub gevonden. Nu is de groeiende vraag onder onze SmartHub-leden of we hen kunnen 
helpen aantrekkelijker te maken als werkgever voor dit jonge talent en te ondersteunen bij het aan boord halen en houden 
van deze jongeren. Jongeren weten al veel organisaties te vinden, maar nu is het zaak dat ze ook daadwerkelijk binnen 
boord worden gehaald.

Waar naartoe
De volgende fase van SmartHub bevat twee essentiële wijzigingen: Ten eerste wijzigen we onze naam naar SmartHub 
Young Talent. Hiermee benadrukken we extra de doelgroep waarop we ons richten (vo t/m wo in de leeftijd van 16 tot 25 
jaar) en maken we meer ruimte voor en onderscheid met andere initiatieven zoals SmartHub Development en SmartHub 
Incubator. De tweede essentiële wijziging is dat we, naast de profilering, aangesloten SmartHub-leden gaan ondersteunen 
bij het daadwerkelijk aantrekken van jongeren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verbeteren van de 
presentatie van stage- en onderzoeksopdrachten, het inzichtelijk maken wat jongeren van werkgevers wensen en hulp 
bieden rondom toon en inhoud bij de benadering van jongeren. Op deze manier maken we de regio extra aantrekkelijk, 
waardoor jongeren daadwerkelijk een fijne start krijgen van een geweldige carrière in de Achterhoek. 



10 Beoogde resultaten

Bereik

 Per jaar bereiken we via online inspanningen 500.000 jongeren 
 Ledengroei naar een totaal van 250 leden in 2024 (huidig aantal 160)
 Per jaar dienen 15 studentambassadeurs als loketfunctie richting werkgevers en onderwijs

Uitvoering
 Organisaties kunnen minimaal 4x per jaar deelnemen aan een workshop omtrent het werken met 

jongeren / onboarding / hoe inrichten van de organisatie op diverse vlakken (recruitment, marketing, HR etc.) 
 2x per jaar wordt er met elk individueel SmartHub lid een gesprek gevoerd omtrent de voortgang en om 

behoeftes te peilen rondom het aantrekken van jong talent
 Actief promoten en bezoeken van de inspiratie/ontmoetingsplekken voor studenten in de Achterhoek (CIVON, 

Steck, SHII, De Marke) inclusief workshops rondom persoonlijke ontwikkeling en/of ondernemers skills

Arbeidsmarktinvloed
 Per jaar vinden 250 jongeren in de leeftijd 18 – 25 een stage of afstudeeropdracht via SmartHub (direct en 

indirect), waarvan min. 20% van buiten de regio komt.  
 Opzetten van één extra Innovatiehub per jaar met gemiddeld 30 studenten
 Per jaar minimaal 150 deelnemers aan innovatiehubs
 Opzetten Achterhoek traineeship met per jaar 15 - 25 deelnemers*1 
 Per jaar min. 200 nieuwe vacatures op de vacatureportal*2 voor stages, afstudeeropdrachten en doorverwijzingen 

naar intermediairs.

11 Kunt u de BTW op dit project verrekenen?

O Ja (dan onderstaand bij 12. de kosten excl. BTW weergeven)

O Nee (dan onderstaand bij 12. de kosten incl. BTW weergeven)

O Gedeeltelijk

12 Begrote kosten (incl./excl.* BTW) 

 zie volledige begroting in de bijlage en projectplan

Algemene kosten 

Pijler 1: profilering

Pijler 2: ondersteuning werkgevers

Pijler 3: Studenten begeleiden bij onboarding

€ 416.696

€ 219.750

€ 185.871

€ 169.560

Totaal € 991.877

1 Dit is afhankelijk van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek wat in 2021 plaatsvindt
2 Indien marktpartijen gaan voorzien in een Achterhoek brede portal zal SmartHub Young Talent deze portal 
uitfaseren.



13 Financiering

a. bijdrage vanuit aanvrager:

Gemiddelde inkomsten lidmaatschappen SmartHub 
Young Talent per jaar:
Lidmaatschap ondernemers € 110.000
Lidmaatschap maatschappelijke organisaties € 26.000
Lidmaatschap gemeentes € 14.000
Totaal gemiddeld per jaar € 150.000

Totaal lidmaatschapsinkomsten drie jaar   € 450.000

b. Overige bijdragen/cofinanciering:

- HAN € 68.800

Subtotaal € 518.800

c. Per saldo gevraagde bijdrage

-Bijdrage Gebiedsopgave 

-Bijdrage Regio Deal

€236.538

€236.539

€ 473.077

14 Communicatie

Op welke wijze en welke momenten wordt over het project gecommuniceerd?

Website, flyers, social media, persberichten, nieuwsbrieven.

15 Mogelijke risico’s

 Covid-19
Door Covid-19 kunnen bepaalde activiteiten wellicht niet doorgaan. Hierdoor kunnen doelstellingen worden bedreigd. Het 
organiseren van bijeenkomsten is misschien niet mogelijk waardoor workshop en bedrijfsbezoeken fysiek niet haalbaar zijn. 
Er zullen alternatieven moeten worden bedacht of de planning gewijzigd om toch de doelstellingen te kunnen behalen.

 Niet voldoende betrekken van gebruikers bij het project
De behoefte van gebruikers - zowel jong talent als Achterhoekse werkgevers - moet regelmatig worden getoetst om ervoor 
te zorgen dat de juiste activiteiten worden uitgevoerd.



16 Overige aandachtspunten

 SmartHub Young Talent leden gaan te allen tijde een 3-jarig lidmaatschap aan om continuïteit te waarborgen. Om in de 
toekomst op eigen benen te staan, zullen er uiteindelijk voor deelprojecten extra kosten worden berekend. Denk 
hierbij aan het faciliteren van het traineeship, workshops, masterclasses en gebruik vacatureportal. In de periode 2021-
2024 willen we deze kosten met de inzet van de regiodeal zoveel mogelijk dekken en gebruiken om werkgevers het nut 
en de noodzaak in te laten zien. Uiteindelijk zullen werkgevers zelf voor deze activiteiten moeten betalen na 2024. 

 Voorwaarden voor het succes van Young Talent zijn ook goede woon- en mobiliteitsmogelijkheden voor jongeren. Dit 
zal dan ook nauw in samenwerking met de thematafels wonen & vastgoed en mobiliteit worden besproken. 

17 Is een Europese aanbesteding noodzakelijk? 

O Ja

O Nee

18 Is er sprake van staatssteun? 

O Ja (verder met volgende vraag)

O Nee (verder met ‘gegevens aanvrager’)

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

O Ja, namelijk € … (svp bijlage 4 invullen: De Minimis-verklaring)

O Nee (verder met volgende vraag)

20 Is de steunmaatregel vrijgesteld van aanmelding aan de Europese Commissie? 

O Ja, op grond van …

O Nee (maatregel ter goedkeuring aan EC voorleggen)



21. Gegevens aanvrager

Soort instantie

O Rechtspersoon, namelijk:

O Overheidsinstantie, namelijk:

O Anders, namelijk:

Naam organisatie 8RHK ambassadeurs/ Stichting SmartHub 

Contactpersoon Marij Striekwold

Telefoonnummer 06-38318988

E-mailadres marij@smarthub.nl

Postbus

Straat en huisnummer Raadhuisstraat 25

Postcode en plaats 7001 EX Doetinchem

IBAN rekeningnummer

Tenaamstelling rekening

Onder vermelding van



1 Beoordeling SmartHub Young Talent.docx 

Beoordelingsformulier Projecten

1. Naam project: SmartHub Young Talent
2. Betrokken Thematafel(s): Smart Werken en Innovatie 

Onderwijs en arbeidsmarkt
3. Doel/effect van het project: Het behouden en aantrekken van jong talent in de leeftijd 16 – 

25 jaar
4. Toetsingscriteria:
a. Achterhoek Visie 2030

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

 De Achterhoek is dé stage en afstudeerregio van Nederland
 Vakman/vakvrouw van de toekomst
 De Achterhoek is het open innovatiesysteem

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

 Per jaar vinden 250 jongeren in de leeftijd 16 – 25 een stage, 
afstudeerstage via Smarthub (direct en indirect), waarvan 
min. 20% van buiten de regio komt.  

Monitoring van de uitvoering en impact van de projecten op de 
doelstelling om de stage- en afstudeerregio te worden vinden  
plaats via projectteam, stuurgroep, klankbordgroep

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

SmartHub leden zijn 3-O en ook voorzitters thematafels SW&I en 
O&A zijn meegenomen. 

Waaruit blijkt dat het 
project regionale impact 
heeft?

Het project heeft als doel jong talent aan te trekken en te 
behouden om de krapte op de Achterhoekse arbeidsmarkt te 
verkleinen.

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

39 punten (max. is 50 punten)
Het project scoort minder op inwonerpanel en 
meekoppelkansen.

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

De thematafels Smart werken en Innovatie en Onderwijs en 
Arbeidsmarkt zijn actief betrokken bij de totstandkoming van 
de projectaanvraag.



6. Advies Thematafel
Gemeente Doetinchem onderschrijft de doorontwikkeling van SmartHub Young Talent, echter 
mist volgens hen een resultaatmeting, smart doelen en de eigen inbreng van bedrijven. 
Gemeente Berkelland sluit zich hierbij aan. Alle andere thematafelleden zijn akkoord met het 
voorstel. 
Advies: Het plan is akkoord met in acht name van de opmerkingen vanuit Gemeente 
Doetinchem en Gemeente Berkelland. Willem Buunk neemt de opmerkingen mee naar de 
Achterhoek Board. 

Vastgesteld in Thematafel: Smart werken en Innovatie
Datum: 04-03-2021
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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 Project-/procesbegeleiding Duurzame Mobiliteit

2 Betrokken Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid

3 Doel/effect van het project Het begeleiden, uitwerken en uitvoeren van de processen en 
projecten rondom de projectgroep duurzame mobiliteit en de 
incorporatie, opbouw en verdere uitwerking van het ADC.

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)

Duurzaam: 
In de Achterhoek is het vervoer in 2030 energieneutraal en 
energieneutraal reizen wordt gefaciliteerd. 
Het streven is om middels een regionale visie laadinfrastructuur de 
coördinatie op het gebied van laadinfra te verbeteren, waardoor we 
uiteindelijk een dekkend netwerk weten te creëren. Het faciliteren 
van energieneutraal reizen wordt hiermee bewerkstelligd.

Betrouwbaar en Robuust: 
De hoofd-, regionale en lokale infrastructuur is kwantitatief en 
kwalitatief op orde en zonder belemmeringen voor reizigers en 
vervoerders tussen Duitsland en Nederland. 
De koppeling tussen Slimme en Duurzame mobiliteit is goed 
gemaakt, waardoor deelvervoer en de benodigde infrastructuur om 
op te laden zoveel en zo goed mogelijk op elkaar worden 
aangesloten. Uiteindelijk is het de bedoeling om deze activiteiten 
onder 1 dak te laten plaatsvinden: de Achterhoek Deelvervoer 
Coöperatie (ADC)

Slim: 
Er zijn slimme vervoersvoorzieningen die gebruik maken van telefoon 
en internet.
Alles staat straks in verbinding met elkaar middels de telefoon en het 
internet. Onze eigen MaaS-app zal de komende jaren naast 
bestaande apps van andere vervoerders en bedrijven mikken op het 
slim bereikbaar maken van modaliteiten en de benodigde faciliteiten 
om gemakkelijk en energieneutraal te reizen naar en in de 
Achterhoek.

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

Het project en het gehele proces rondom duurzame mobiliteit 
kent een draagvlak bij alle drie de O’s. Het opzetten van de ADC is 
immers een coproductie van overheden (provincie, Regio, 
gemeenten), ondernemers (Agem) en maatschappelijke 
organisatie (in dit geval vervoerders Arriva, ZOOV).
Daarnaast werken maatschappelijke organisatie, ondernemers en 
overheden samen bij het creëren van een regionale visie 
laadinfrastructuur en het creëren van een plaatsingsbeleid, dan 
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wel het daadwerkelijk plaatsen en coördineren van laadpunten in 
alle 7 gemeenten van de Achterhoek.

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

Dat heeft het zeker. 
De huidige primaire taak van de projectgroep Duurzame Mobiliteit 
is om een regiovisie laadinfrastructuur te creëren en het 
laadbeleid in de diverse gemeenten zo gemakkelijk en zo 
samenhangend mogelijk tot stand te laten komen. Dit in 
samenwerking met de provincie. De regionale laadinfrastructuur 
wordt door deze aanpak zo goed als mogelijk met elkaar 
verbonden om de toekomstige stijgende vraag en verdere uitrol 
van elektrische voertuigen, te accommoderen.

Het is daarnaast een van de taken van de project-
/procesbegeleider Duurzame Mobiliteit om mee te helpen bij het 
opzetten en nader uitwerken van het ADC. Deze coöperatie zou in 
de toekomst voor een grote regionale impact zorgen i.v.m. de 
diverse taken die daarbij horen. Denk aan het:

- Opzetten van een deelvervoer coöperatie 
- Coördineren van vervoersmodaliteiten en de bijbehorende 

afspraken
- Coördineren en plaatsen van (minder lucratieve) 

laadpalen, die bijdragen aan het gehele Achterhoek-
netwerk

- Verzamelen en structureel ontsluiten van vervoersdata
- Stimuleren van semi-publieke laadinfrastructuur.
- Faciliteren van een regionale snellaadinfrastructuur.
- Onderzoeken naar logische plaatsing en creatie van 

energy-/ mobiliteitshub.

Dit zijn allemaal onderdelen die aansluiten bij het programma 
fijnmazige bereikbaarheid en de uitrol daarvan ook zal gaan 
verbeteren. Uiteindelijk zullen alle Achterhoekers hier van 
profiteren.

5 Opdrachtnemer/aanvrager 8RHK Ambassadeurs

6 Projectleider Daniël van der Donk (Programmaregisseur Mobiliteit & 
Bereikbaarheid)

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

Provincie Gelderland
Rijksoverheid (Regio Deal/NAL)
Agem
ZOOV
Arriva
Kuster Energie
8RHK Ambassadeurs

8 Looptijd (aanvang/einde) 1 April 2021 – 1 Oktober 2021

9 Korte projectbeschrijving
(voeg eventueel een uitgebreid projectplan als bijlage toe)
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De rol van Project-/procesbegeleider Duurzame Mobiliteit (voorzitter projectgroep) heeft de focus op het 
begeleiden van het laadinfrastructuur-vraagstuk voor de regio. Vanuit de Achterhoekse ambitie met de 
prognoses vastgesteld in de NAL borgen dat er een optimale uitrol komt van laadinfrastructuur. Hierbij wordt 
ook de afweging gemaakt of er als Achterhoek meegedaan wordt aan de GO Concessie of dat we dit als 
Achterhoek zelf willen organiseren.

Het realiseren van laadinfrastructuur is logisch te combineren met de mobiliteitshubs en waar mogelijk ook slim 
te combineren met energyhubs en zo ook synergie te zoeken met het RES proces. 
Voor al deze vraagstukken is data noodzakelijk om te komen tot juiste keuzes, deze willen we structureel 
ontsluiten en kunnen combineren met allerhande andere data om zo te komen tot inzichten waarmee we als 
Achterhoek kunnen ontwikkelen naar een vraaggestuurd mobiliteitssysteem.

Met de huidige concessiehouder en ZOOV worden al de eerste stappen gezet om naar dit doel toe te bewegen.

Voor de ontwikkeling van het ADC wordt de logische samenwerking met ZOOV, dan wel Agem, opgezocht.

10 Beoogde resultaten

1. Implementatie businessplan ADC en oprichting ADC.
2. Opleveren Regiovisie op Laadinfrastructuur (april/mei)  besluitvorming Q3 2021
3. Begeleiden voortgang oplevering plaatsingsplan-/beleid en startnotitie van de 7 Achterhoek 

gemeenten
4. Begeleiden projectgroep Duurzame Mobiliteit, waar nieuwe duurzame mobiliteitsvraagstukken zijn 

opgepakt
5. Nieuwe koppelingen met Agem/ZOOV maken en oude koppelingen voortzetten
6. Als sparringpartner van procesbegeleider Fijnmazige Bereikbaarheid blijven dienen
7. Propositie voor semipubliek laden opstellen.

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. Inhuur Hiltjo Carp via Wagenvoort Advies BV
315 uur (+/- 15 uur per week) x € 95 per uur = € 29.925 € 29.925 

Totaal € 29.925

13 Financiering
a. Bijdrage vanuit de aanvrager:

- Geen

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

Gemeente Winterswijk
Gemeente Doetinchem

€ 1.250
€ 1.250
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Gemeente Oost Gelre
Gemeente Bronckhorst
Gemeente Oude Ijsselstreek
Gemeente Aalten
Gemeente Berkelland
Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid

€ 1.250
€ 1.250
€ 1.250
€ 1.250
€ 1.250
€ 1.250

Subtotaal: € 10.000

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

- Regio Deal
€ 19.925

Totaal: € 29.925

14 Communicatie
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).

15 Mogelijke risico’s

- Mogelijke vertraging vanwege corona-gerelateerde issues.
- Ziekte van Hiltjo Carp  deadline oktober naar Nieuw-Zeeland voor een half jaar
- Een mogelijk risico is de Overijssel-Gelderland publieke laadinfra-concessie. Als de ene gemeente 

wel wil deelnemen in de concessie en de andere niet, dan verlies je de gezamenlijkheid. Hiervan 
moeten we bewust zijn en eventueel al op anticiperen.

- Mogelijke lange doorlooptijd van de processen. De regiovisie en de plaatsingsplannen moeten door 
alle gemeenten worden geaccordeerd. Ook het ADC zal nog geaccordeerd moeten worden door 
diverse gemeenten en de Board. Vervolgens moet dit met de Achterhoek Raad worden 
teruggekoppeld. 

16 Overige aandachtspunten

- 1 Oktober is de harde deadline voor de opdracht. Dit i.v.m. de afwezigheid van Hiltjo na deze 
periode. We moeten mogelijk voor die tijd ook al aan een opvolger van zijn rol gaan nadenken.

- Hiltjo werkt nauw samen met Jurgen Rutgers, aangezien de beide projecten veel overlap met elkaar 
hebben.

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:
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         O DAEB
         O Deminimis (vul eerst punt 19 in en ga daarna verder met punt 20)

X Nee (ga verder met punt 19)

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

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

20. Gegevens aanvrager
Soort instantie
O Rechtspersoon, namelijk:
O Overheidsinstantie, namelijk:
X Anders, namelijk: Regio Achterhoek / 8RHK Ambassadeurs

Naam organisatie 8RHK Ambassadeurs
Contactpersoon Daniël van der Donk
Telefoonnummer 0314 32 12 14
E-mailadres d.vanderdonk@8rhk.nl
Postbus
Straat en huisnummer Raadhuisstraat 25
Postcode en plaats 7001EX Doetinchem
IBAN rekeningnummer
Tenaamstelling rekening
Onder vermelding van

Ondertekening
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend

Plaats: Doetinchem Datum: 18-02-2021 Naam: Daniël van der Donk

Functie: Programmaregisseur Mobiliteit & 
Bereikbaarheid

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 7 van 14 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 projectbegeleider Duurzame Mobiliteit.docx 

Beoordelingsformulier Projecten

1. Naam project: Project-/procesbegeleiding Duurzame Mobiliteit

2. Betrokken Thematafel(s): Mobiliteit & Bereikbaarheid
3. Doel/effect van het project: Het begeleiden, uitwerken en uitvoeren van de processen en 

projecten rondom de projectgroep duurzame mobiliteit en de 
incorporatie, opbouw en verdere uitwerking van het ADC.

4. Toetsingscriteria:
a. Achterhoek Visie 2030

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

Duurzaam: 

In de Achterhoek is het vervoer in 2030 energieneutraal en 
energieneutraal reizen wordt gefaciliteerd. 

Het streven is om middels een regionale visie laadinfrastructuur 
de coördinatie op het gebied van laadinfra te verbeteren, 
waardoor we uiteindelijk een dekkend netwerk weten te 
creëren. Het faciliteren van energieneutraal reizen wordt 
hiermee bewerkstelligd.

Betrouwbaar en Robuust: 

De hoofd-, regionale en lokale infrastructuur is kwantitatief en 
kwalitatief op orde en zonder belemmeringen voor reizigers en 
vervoerders tussen Duitsland en Nederland. 

De koppeling tussen Slimme en Duurzame mobiliteit is goed 
gemaakt, waardoor deelvervoer en de benodigde infrastructuur 
om op te laden zoveel en zo goed mogelijk op elkaar worden 
aangesloten. Uiteindelijk is het de bedoeling om deze 
activiteiten onder 1 dak te laten plaatsvinden: de Achterhoek 
Deelvervoer Coöperatie (ADC)

Slim: 

Er zijn slimme vervoersvoorzieningen die gebruik maken van 
telefoon en internet.

Alles staat straks in verbinding met elkaar middels de telefoon 
en het internet. Onze eigen MaaS-app zal de komende jaren 
naast bestaande apps van andere vervoerders en bedrijven 
mikken op het slim bereikbaar maken van modaliteiten en de 
benodigde faciliteiten om gemakkelijk en energieneutraal te 
reizen naar en in de Achterhoek.

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

Mate waarin het vervoer in de Achterhoek energieneutraal is
- We gaan de plaatsing van laadpalen coördineren en een 

impuls geven aan de uitrol hiervan. Het energieneutraal 



maken van het vervoer in de Achterhoek wordt hierdoor 
hoe dan ook verhoogd.

- Daarnaast gaan we letterlijk het aantal (snel)laadpalen in 
de Achterhoek uitrollen, promoten, met als uiteindelijke 
doel een dekkend netwerk te creëren.

We toetsen op de producten (plaatsingsplan, regioplan) die aan 
het einde van het project worden uitgerold, de samenhang van 
de (snel)laadpunten en de mate van coördinatie van de 
laadpunten in alle Achterhoekse gemeenten.

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

Het project en het gehele proces rondom duurzame mobiliteit 
kent een draagvlak bij alle drie de O’s. Het opzetten van de 
ADC is immers een coproductie van overheden (provincie, 
Regio, gemeenten), ondernemers (Agem) en 
maatschappelijke organisatie (in dit geval vervoerders Arriva, 
ZOOV).

Daarnaast werken maatschappelijke organisatie, 
ondernemers en overheden samen bij het creëren van een 
regionale visie laadinfrastructuur en het creëren van een 
plaatsingsbeleid, dan wel het daadwerkelijk plaatsen en 
coördineren van laadpunten in alle 7 gemeenten van de 
Achterhoek.

Waaruit blijkt dat het 
project regionale impact 
heeft?

De huidige primaire taak van de projectgroep Duurzame 
Mobiliteit is om een regiovisie laadinfrastructuur te creëren 
en het laadbeleid in de diverse gemeenten zo gemakkelijk en 
zo samenhangend mogelijk tot stand te laten komen. Dit in 
samenwerking met de provincie. De regionale 
laadinfrastructuur wordt door deze aanpak zo goed als 
mogelijk met elkaar verbonden om de toekomstige stijgende 
vraag en verdere uitrol van elektrische voertuigen, te 
accommoderen.

Het is daarnaast een van de taken van de project-
/procesbegeleider Duurzame Mobiliteit om mee te helpen bij 
het opzetten en nader uitwerken van het ADC. Deze 
coöperatie zou in de toekomst voor een grote regionale 
impact zorgen i.v.m. de diverse taken die daarbij horen. Denk 
aan het:

- Opzetten van een deelvervoer coöperatie 
- Coördineren van vervoersmodaliteiten en de 

bijbehorende afspraken
- Coördineren en plaatsen van (minder lucratieve) 

laadpalen, die bijdragen aan het gehele Achterhoek-
netwerk

- Verzamelen en structureel ontsluiten van 
vervoersdata



- Stimuleren van semi-publieke laadinfrastructuur.
- Faciliteren van een regionale snellaadinfrastructuur.
- Onderzoeken naar logische plaatsing en creatie van 

energy-/ mobiliteitshub.

Dit zijn allemaal onderdelen die aansluiten bij het programma 
fijnmazige bereikbaarheid en de uitrol daarvan ook zal gaan 
verbeteren. Uiteindelijk zullen alle Achterhoekers hier van 
profiteren.

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

31 punten (max. is 50 punten)

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

N.v.t.

6. Advies Thematafel
De Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid ziet de meerwaarde van de inhuur van Hiltjo 
Carp als projectleider Duurzame Mobiliteit. De provincie heeft dit bij de tt van 4 maart jl. 
ook beaamt.

De provincie wilde de eerder voorgestelde €10.000 uit de projectaanvraag echter niet 
cofinancieren. Dit omdat de provincie al middelen heeft ingezet om de regio en de 
Achterhoekse gemeenten te ondersteunen in hun duurzame mobiliteitsopgave. Dit in de 
vorm van een laadconsultent die de regio en de gemeenten al enkele maanden helpt met 
het opstellen van een regionale laadvisie en gemeentelijke plaatsingsplannen.

De thematafel begrijpt deze actie en gaf de programmaregisseur de taak om voorafgaand 
aan de vergadering van de Achterhoek Board het tekort van €10.000 op te vullen. 
Voorgesteld werd om dit met de accounthouders van de gemeenten nader af te stemmen.

Met de inhoud van het voorstel is de thematafel akkoord. Nadat het gat van € 10.000 euro 
is gedicht kan de projectaanvraag dan ook volgens de planning door naar de Achterhoek 
Board.

Het advies van de thematafel luidt dan ook: Akkoord, mits de 
programmaregisseur de financiën kan vinden om het tekort te dichten.

Dit is met de bijdragen vanuit de gemeenten en de thematafel inmiddels opgevuld.

Vastgesteld in Thematafel: Mobiliteit & Bereikbaarheid



Datum: 04-03-2021
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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 Rurale HUB busstation Lichtenvoorde

2 Betrokken Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid

3 Doel/effect van het project Het opwaarderen van een bushalte naar een eerste (model) rurale 
mobiliteitshub in de Achterhoek. Waar diverse modaliteiten en 
faciliteiten elkaar treffen.
Als voorbeeld dienend voor toekomstige (rurale) hubs.

4 Bijdrage aan Achterhoek Visie 2030 Duurzaam en slim:
De bereikbare regio richt zich op duurzame en slimme 
mobiliteitsoplossingen voor alle vervoersmodaliteiten, en het
op een innovatieve wijze verbinden en integreren hiervan. 
Een rurale HUB is hiervan een directe vertaling; duurzame en 
slimme vormen van mobiliteit komen hier samen; (H)OV, 
(elektrische) deelfietsen, elektrische deelauto’s.

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

Betrouwbaar en Robuust:
Door te investeren in de HUB busstation Lichtenvoorde, wordt 
geïnvesteerd in de ruggengraat van het openbaar vervoer in de 
Achterhoek, door het creëren van betere over- en 
instapmogelijkheden.

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

Ja, het past in de Achterhoek Visie 2030 die door de drie O’s is 
vastgesteld. Dit is een van de wijzen waarop wij de fijnmazige 
bereikbaarheid in de Achterhoek kunnen verbeteren. Daarnaast is 
het een onderdeel uit de ‘Visie Voor een Bereikbaar Gelderland’ van 
de Provincie Gelderland. Daarnaast zijn Arriva en ZOOV volledig bij 
dit plan aangehaakt. 

Verder hebben ook ondernemingen baat bij een invulling van deze 
mobiliteitshub aangezien het de OV-verbinding van huis en werk 
beter met elkaar verbindt. Dit zorgt voor een betere bereikbaarheid 
van de omliggende bedrijvigheid. Daarnaast zijn er diverse 
ondernemers die op diverse wijzen de hub kunnen in invullen met 
modaliteiten en faciliteiten (pakketkluizen, fietslockers, 
laadinfrastructuur, deelmodaliteiten). 

De gemeente Oost Gelre, de provincie Gelderland en 8RHK 
Ambassadeurs (Regio Deal gelden) financieren dit project.

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

Het busstation Lichtenvoorde is een belangrijk knooppunt in het 
verbindende OV-netwerk in de Achterhoek. Bij de uitwerking van de 
provinciale OV-visie heeft Arriva voor de oostelijke Achterhoek een 
nieuw basisnetwerk ontworpen waarbij rekening wordt gehouden 

met de opening van de nieuwe 
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N18 in 2018. Dit is in onderstaande afbeelding weergegeven. 

Het netwerk is gebaseerd op drie lijnen; 74 (Doetinchem-Varsseveld-
Enschede) als hoogwaardige basislijn, lijn 73 (Winterswijk-Groenlo-
Enschede) als aanvullende lijn op lijn 74 en lijn 72 (Lichtenvoorde-
Lievelde-Groenlo-Neede) als lokaal verbindende lijn in het gebied aan 
weerszijden van de N18. 

Deze drie lijnen takken aan op de spoorlijnen in de Achterhoek en 
sluiten voor lokale verbindingen aan op lijn 62 (Twents). Vanaf 2018 
is dit vervoerplan in de N18-corridor gefaseerd ingevoerd in de 
dienstregeling van Arriva (t/m 2025). 

NB: vanuit concessiebeheer is in 2020 een verkenning uitgevoerd 
naar het upgraden van lijn 74 tot een HOV-verbinding en de 
voorzieningen die daar bij horen. 

Belangrijk voor het optimaal functioneren van het OV-netwerk in de 
N18-corridor zijn o.a. goed ingerichte knooppunten in Varsseveld 
(treinstation), Lichtenvoorde (busstation), Groenlo (busstation) en 
Eibergen (bushalten en overstaphalte Assinkbos). Waar reizigers 
makkelijk en comfortabel kunnen overstappen van bus naar bus, 
maar ook gebruik kunnen maken van aansluitend vervoer via ZOOV, 
Hubtaxi, duurzame deelfietsen en deelauto’s die ook onderdeel zijn 
van het programma Fijnmazige Bereikbaarheid dat de regio 
Achterhoek in het kader van de Regiodeal de komende jaren verder 
wil realiseren. 

5 Opdrachtnemer/aanvrager Gemeente Oost Gelre

6 Projectleider Mariska Winter

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

Provincie Gelderland
Gemeenten
Rijksoverheid
Arriva
ZOOV
Regio Achterhoek

8 Looptijd (aanvang/einde) mei 2021 t/m mei 2022

9 Korte projectbeschrijving

Door de gemeente Oost Gelre zijn in overleg met Arriva (vervoerder) en de provincie Gelderland 
(concessiebeheer) plannen uitgewerkt (ontwerp + raming) voor het upgraden van het busstation Lichtenvoorde. 
Afgesproken (27-10-2020) is te komen tot een haalbare en te financieren projectscope om vervolgens met de 
gemeente een overeenkomst te sluiten over de uitvoering van het project in 2021.

Naast een reguliere upgrade van het busstation wordt het busstation uitgebreid tot een rurale mobiliteitshub. 
Op het busstation halteert de hoogwaardige openbaar vervoer buslijn 74 (Doetinchem - Enschede) en buslijn 72 
(Lichtenvoorde - Neede). Met de transformatie naar een HUB worden daar een aantal modaliteiten aan 



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

Pagina 3 van 18 Achterhoek Raad
Achterhoek Board

Achterhoek Thematafels

toegevoegd. Deelfietsen en elektrische deelfietsen voor deur tot deur transport, of voor recreatieve doeleinden. 
Elektrische deelauto’s zijn door plaatsing bij het busstation goed bereikbaar. En ook ZOOV draagt bij aan het 
deur-tot-deur transport. Bestaande fietsvoorzieningen worden verbeterd en uitgebreid, door middel van meer 
en robuustere stallingsplaatsen, inclusief enkele fietskluizen en een oplaadmogelijkheid voor elektrische fietsen.

Naast de extra modaliteiten worden ook extra functies aan de HUB toegevoegd. Pakketkluizen maken het 
mogelijk andere ritten te combineren met het ophalen of verzenden van pakketten. Daarnaast nemen de ritten 
van de pakketdiensten hierdoor af. De HUB wordt voorzien van een ruime ABRI waardoor het comfortabel 
wordt om er te verblijven. Ook is het mogelijk drinkwater te tappen op de locatie. De reiziger wordt op de HUB 
goed geïnformeerd over alle reismogelijkheden door digitale reisinformatie.

In bijlage 5 staat het ontwerp van het HUB busstation Lichtenvoorde.

10 Beoogde resultaten

Realisatie van het HUB busstation Lichtenvoorde zoals omgeschreven in deze projectaanvraag

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

De geraamde kosten zijn opgenomen in bijlage 6 en bedragen in totaal € 252.020,--
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13 Financiering
a. Bijdrage vanuit de aanvrager: €42.020

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

- Provincie Gelderland €160.000
Subtotaal €202.020

c. Per saldo gevraagde bijdrage:
- Regio Deal € 50.000

Totaal €252.020

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).

Over het project wordt gecommuniceerd via de Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid (bij belangrijke 
gezamenlijke vastgestelde updates), via persberichten (in ieder geval op het moment van oplevering 
ontwerp ABRI en de daadwerkelijke oplevering), via de website: 8rhk.nl, de provinciale website en de 
nieuwsbrief van 8RHK Ambassadeurs. 

Op de communicatie-uitingen (website, drukwerk, bouwborden etc.) wordt het logo van de provincie 
Gelderland en 8RHK Ambassadeurs vermeldt ook wordt medegedeeld dat de activiteit mede tot stand is 
gekomen dankzij financiering van de provincie Gelderland en 8RHK ambassadeurs (Regio Deal gelden). 
Naast de ABRI biedt ook de pakketkluiswand de mogelijkheid om te bedrukken met de logo’s van de 
provincie Gelderland en de 8RHK Ambassadeurs.

15 Mogelijke risico’s

Ongewenste gebeurtenis: Er maken minder reizigers gebruik van de aangeboden modaliteiten en faciliteiten

Oorzaak - Het Covid-19 virus, houdt voor langere tijd invloed op het reisgedrag van mensen
Gevolg - Er worden minder inkomsten gegenereerd door de modaliteiten en faciliteiten, niet alle modaliteiten 
zijn beschikbaar bij oplevering van de HUB omdat investeringen uitgesteld worden tot er meer zekerheid is.
Beheersmaatregelen - De modaliteiten en faciliteiten die aangeboden worden zo veilig mogelijk aanbieden; 
doordat de HUB in de open lucht staat kan er makkelijk afstand gehouden worden. De deelfietsen en 
deelauto’s kunnen individueel gebruikt worden, wat juist een voordeel kan zijn tijdens Covid-19. Ook de 
pakketkluizen kunnen gebruikt worden om zonder persoonlijk contact spullen over te dragen. 

16 Overige aandachtspunten

Om bij de start toch zoveel mogelijk modaliteiten en functionaliteiten aan te bieden wordt hierover tijdig 
overlegd en gekeken onder welke voorwaarden investeringen wel gedaan kunnen worden. Er wordt een 
inschatting gemaakt van het benodigde aantal deelfietsen, deelauto’s en pakketkluizen. Vervolgens wordt het 
gebruik goed gemonitord. Bij minder gebruik dan verwacht wordt gekeken of de modaliteiten ergens anders 
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ingezet kunnen worden. Ook de pakketkluiswand kan verplaatst worden naar een andere locatie. Bij meer 
gebruik dan verwacht wordt waar mogelijk opgeschaald.

Naast de HUB staat zwembad de Meekenesch met een groot parkeerterrein en een aantal camperplaatsen. 
Deze voorzieningen kunnen elkaar versterken door het uitwisselen van bezoekers en in de toekomst het 
gezamenlijk toevoegen van faciliteiten op deze locatie.

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

O Ja
X Nee

18 Is er sprake van staatssteun? 
(zie bijlage 3)

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

X Nee (ga verder met punt 19)

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

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

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

Naam organisatie Gemeente Oost Gelre
Contactpersoon Mariska Winter
Telefoonnummer 06 - 51 96 61 64
E-mailadres m.winter@oostgelre.nl
Postbus Postbus 17
Straat en huisnummer Varsseveldseweg 2
Postcode en plaats 7131 BJ Lichtenvoorde
IBAN rekeningnummer NL09 BNGH 0285 0030 70
Tenaamstelling rekening Gem Oost Gelre
Onder vermelding van Afdeling omgeving, team verkeer
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Ondertekening
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend

Plaats: Lichtenvoorde Datum: Naam: Mariska Winter

Functie: Beleidsmedewerker Verkeer

Handtekening:

BIJLAGEN
1. Algemene voorwaarden en toetsingscriteria projecten Achterhoek Visie 2030
2. Aanbestedingsschema
3. Staatssteun en vrijstellingsgronden
4. Verklaring De-minimis
5. Ontwerp rurale HUB busstation Lichtenvoorde
6. Kostenraming rurale HUB busstation Lichtenvoorde
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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 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)
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Bijlage 5
Ontwerp rurale HUB busstation Lichtenvoorde 
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Bijlage 6
Kostenraming rurale HUB busstation Lichtenvoorde 

1. Civieltechnische aanpassingen, verkeersplateau Eschpark en groenvoorzieningen

€ 65.000,--

2. Fietsenstallingen (afmetingen 21.200x3.600mm - 3 stuks)

     

€ 81.000,-- (3 x € 27.000,--)

3. Fietskluizen (afmetingen 7.500x1.760mm - 10 stuks)

€ 15.000,-- (10 x € 1.500,--)
                        

4. Overdekte stalling elektrische (deel)fietsen (10 plaatsen), incl. oplaadpalen                              
(5 stuks met 2 oplaadpunten)

Overkapping: € 3.500,--
Oplaadpalen: € 9.000,-- (5 x € 1.800,-- incl. aansluiting)

5. Aanbrengen DRIS paneel

€ 4.000,--

6. Zitmeubilair (Notaris - 4 stuks) en afvalbakken (Constructo 50 - 3 stuks);

Zitmeubilair;  € 6.800,-- (4 x € 1.700,--)
Afvalbakken; € 2.220,-- (3 x €    740,--)

7. Pakketkluizenwand 

Aankoop pakketkluizenwand 58 lockers € 20.000,--
Opstartkosten €   2.000,--  
Maandelijkse kosten (eerste half jaar) €   1.000,--
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8. ABRI (7.000x3.000mm)

ABRI € 15.000,--
Stelpost digitale reisinformatie, USB oplaadpunt, WiFi €   7.000,--

9. Staartposten

Ontwerp en raming €   3.500,--
Inrichten werkterrein €   1.000,--
Opruimen werkterrein €      750,--
Opstellen tijdschema €      250,--
Uitzetwerk €      500,--
Opstellen V&G-plan €      250,--
Besteksadministratie bijdrage RAW-systematiek €      750,--
Verkeersmaatregelen €   1.000,--
Plaatsing & aansluitingen (onderdelen; 2,3,4,6,7,8) € 12.500,--
Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden €   4.000,--

Totaal € 24.500,--

Overzicht totaal geraamde kosten

Onderdeel In projectscope Niet in projectscope 
1. Civiel en groen € 65.000,--
2. Fietsstallingen € 81.000,-- 
3. Fietskluizen € 15.000,--
4. Stalling elektrische 
deelfietsen + laadpunten

€ 12.500,--

5. DRIS paneel € 4.000,--
6. Zitmeubilair en 
afvalbakken

€ 9.020,--

7. Pakketkluizenwand € 23.000,-- Maandelijkse kosten na een 
half jaar, kickbackfee voor 
gemeente Oost Gelre

8. ABRI incl. 
oplaadpunten digitale 
reisinformatie en WiFi

€ 15.000,--
€ 7.000,--

9. Staartposten € 24.500,--
Totaal € 252.020,-- € 4.000,--



1 Beoordeling Rurale HUB busstation Lichtenvoorde.docx 

Beoordelingsformulier Projecten

1. Naam project: Rurale HUB busstation Lichtenvoorde

2. Betrokken Thematafel(s): Mobiliteit & Bereikbaarheid
3. Doel/effect van het project: Het opwaarderen van een bushalte naar een eerste (model) 

rurale mobiliteitshub in de Achterhoek. Waar diverse 
modaliteiten en faciliteiten elkaar treffen. Daarnaast moet de 
hub als voorbeeld dienen voor toekomstige (rurale) hubs.

4. Toetsingscriteria:
a. Achterhoek Visie 2030

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

Duurzaam en slim:

De bereikbare regio richt zich op duurzame en slimme 
mobiliteitsoplossingen voor alle vervoersmodaliteiten, en het 
op een innovatieve wijze verbinden en integreren hiervan. 
Een rurale HUB is hiervan een directe vertaling; duurzame en 
slimme vormen van mobiliteit komen hier samen; (H)OV, 
(elektrische) deelfietsen, elektrische deelauto’s.

Betrouwbaar en Robuust:

Door te investeren in de HUB busstation Lichtenvoorde, wordt 
geïnvesteerd in de ruggengraat van het openbaar vervoer in de 
Achterhoek, door het creëren van betere over- en 
instapmogelijkheden.

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

1 Mate waarin het vervoer in de Achterhoek energieneutraal is
- De verbetering van het OV, de overstapmogelijkheden 

en het verbinden van diverse modaliteiten en faciliteiten 
zal de hoeveelheid niet-duurzame vervoersbewegingen 
moeten doen dalen. Dit is te meten.

2 Aantal laadpalen en groei naar een dekkend net
- Daarbij proberen we zoveel mogelijk laadpalen aan te 

laten sluiten op de toekomstige hubs. Zowel voor auto’s 
als voor fietsen.

3 Afname van het aantal voertuigverliesuren 
- Het verbeteren van de aansluitingen op OV en de 

algemene bereikbaarheid van de Achterhoek moet het 
aantal voertuigverliesuren ook doen laten dalen.

4 Tijd waarin Regionaal verzorgende voorzieningen met de 
beschikbare OV-modaliteiten bereikbaar zijn (doel: binnen 20 
minuten)



- De bereikbaarheid van regional verzorgende 
verzieningen wordt vergroot vanwege de koppelingen 
die we gaan maken met diverse modaliteiten. Het 
aanbod wordt groter en hetgeen wordt gemakkelijker en 
beter met elkaar aangesloten. De algemene duur om  
deze voorzieningen te bereiken moeten daaropvolgend 
dalen.

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

Het past in de Achterhoek Visie 2030 die door de drie O’s is 
vastgesteld. Dit is een van de wijzen waarop wij de fijnmazige 
bereikbaarheid in de Achterhoek kunnen verbeteren. Daarnaast 
is het een onderdeel uit de ‘Visie Voor een Bereikbaar 
Gelderland’ van de Provincie Gelderland. Daarnaast zijn Arriva 
en ZOOV volledig bij dit plan aangehaakt. 

Verder hebben ook ondernemingen baat bij een invulling van 
deze mobiliteitshub aangezien het de OV-verbinding van huis en 
werk beter met elkaar verbindt. Dit zorgt voor een betere 
bereikbaarheid van de omliggende bedrijvigheid. Daarnaast zijn 
er diverse ondernemers die op diverse wijzen de hub kunnen in 
invullen met modaliteiten en faciliteiten (pakketkluizen, 
fietslockers, laadinfrastructuur, deelmodaliteiten). 

De gemeente Oost Gelre, de provincie Gelderland en 8RHK 
Ambassadeurs (Regio Deal gelden) financieren dit project.

Waaruit blijkt dat het 
project regionale impact 
heeft?

Het busstation Lichtenvoorde is een belangrijk knooppunt in het 
verbindende OV-netwerk in de Achterhoek. Bij de uitwerking 
van de provinciale OV-visie heeft Arriva voor de oostelijke 
Achterhoek een nieuw basisnetwerk ontworpen waarbij 

rekening wordt gehouden met 
de opening van de nieuwe 
N18 in 2018. Dit is in 
onderstaande afbeelding 
weergegeven. 

Het netwerk is gebaseerd op 
drie lijnen; 74 (Doetinchem-
Varsseveld-Enschede) als 
hoogwaardige basislijn, lijn 73 
(Winterswijk-Groenlo-
Enschede) als aanvullende lijn 
op lijn 74 en lijn 72 
(Lichtenvoorde-Lievelde-
Groenlo-Neede) als lokaal 
verbindende lijn in het gebied 
aan weerszijden van de N18. 



Deze drie lijnen takken aan op de spoorlijnen in de Achterhoek 
en sluiten voor lokale verbindingen aan op lijn 62 (Twents). 
Vanaf 2018 is dit vervoerplan in de N18-corridor gefaseerd 
ingevoerd in de dienstregeling van Arriva (t/m 2025). 

NB: vanuit concessiebeheer is in 2020 een verkenning 
uitgevoerd naar het upgraden van lijn 74 tot een HOV-
verbinding en de voorzieningen die daar bij horen. 

Belangrijk voor het optimaal functioneren van het OV-netwerk in 
de N18-corridor zijn o.a. goed ingerichte knooppunten in 
Varsseveld (treinstation), Lichtenvoorde (busstation), Groenlo 
(busstation) en Eibergen (bushalten en overstaphalte Assinkbos). 
Waar reizigers makkelijk en comfortabel kunnen overstappen 
van bus naar bus, maar ook gebruik kunnen maken van 
aansluitend vervoer via ZOOV, Hubtaxi, duurzame deelfietsen en 
deelauto’s die ook onderdeel zijn van het programma Fijnmazige 
Bereikbaarheid dat de regio Achterhoek in het kader van de 
Regiodeal de komende jaren verder wil realiseren. 

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

36 punten (max. is 50 punten)

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

N.v.t.

6. Advies Thematafel
Deze eerste Achterhoekse mobiliteitshub moet als voorbeeld gaan dienen voor de diverse 
hubs die we in de Achterhoek willen gaan realiseren. Wij vragen u dan ook akkoord te gaan 
met het project en de voorgestelde financiering om zodoende de uitrol van meerdere 
mobiliteits hubs, en daarmee de mobiliteit en de bereikbaarheid in de Achterhoek, te 
bevorderen.

Vastgesteld in Thematafel: Mobiliteit & Bereikbaarheid
Datum: 4 maart 2021
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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 Opschaling Netmobiel 2021, fase 2

2 Betrokken Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid

3 Doel/effect van het project Fijnmazige bereikbaarheid in de Achterhoek realiseren door 
middel van de doorontwikkeling en opschaling van het MaaS-
platform Netmobiel. Tevens integratie van het platform in de 
opzet van de Achterhoek Deelvervoer Coöperatie i.o.

4 Bijdrage aan Achterhoek Visie 2030 Dit project sluit aan bij “Uitvoeringsplan Mobiliteit Regio 
Achterhoek” dat als doel heeft: bijdragen aan een nog sterker 
bloeiende en innovatieve economie en een hoogwaardig werk-, 
leer-, woon- en leefklimaat. 

Dit project is de tweede fase van het project Opschaling 
Netmobiel dat vorig jaar is gestart. Het project voorziet in de 
verdere uitrol van Netmobiel in gemeentes in de Achterhoek. 
Naast de opschaling van Netmobiel geeft dit plan duurzaam 
vervoer een belangrijke plaats in, in lijn met de doelstellingen die 
in de uitvoeringsagenda zijn verwoord, een belangrijke impuls aan 
zero-emission vervoer in de Achterhoek. Dit plan richt zich op het 
stimuleren van duurzaam reisgedrag via de Netmobiel app, voor 
zowel woon-werkverkeer (in samenwerking met de 
Mobiliteitsfabriek) als voor overige reizen. Daarnaast wordt gestart 
met de ontwikkeling van een dataplatform, op basis van 
informatiebehoefte bij beleidsmakers en vervoersaanbieders. 

In fase 3 van dit project in 2022 zullen de kansen worden 
onderzocht voor grensoverschrijdend vervoer via de MaaS-app. 
Als deze vorm van grensoverschrijdend vervoer kansrijk is, kan 
besloten worden om te investeren in het grensoverschrijdend 
beschikbaar maken van deze dienst.

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.

Dit project wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband van 
organisaties (gemeenten, regio, provincie, zorginstellingen, ZOOV), 
bedrijven (Mobiliteitsfabriek, Spectrum en andere bedrijven die in 
het kader van de werkgeversaanpak worden betrokken), onderwijs in 
de Achterhoek (bijvoorbeeld Graafschap College voor co-creatie app 
met jongeren) en hoger onderwijs (HAN, Saxion, Universiteit Twente 
in de uitvoering van project Netmobiel).
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c. Heeft het project regionale impact? 
Zo ja, licht toe.

Ja, het project is gericht op een MaaS-systeem voor de hele regio en 
op het ondersteunen van een bloeiende, duurzame en innovatieve 
economie in de regio.

5 Opdrachtnemer/aanvrager Saxion Hogeschool, Enschede

6 Projectleider Mettina Veenstra

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

Gemeenten, Regio Achterhoek, Provincie Gelderland, 
dorpsbelangenverenigingen, inwoners in de Achterhoek, HAN, 
Saxion, Universiteit Twente, Spectrum, ZOOV

8 Looptijd (aanvang/einde) 2020-2022 (volgens afspraak wordt per jaar een plan opgesteld, 
dit formulier omvat de tweede fase voor 2021)

9 Korte projectbeschrijving
Projectbeschrijving van het gehele project waarvan dit (deel)project Fase 2 vormt:

In het door SIA gefinancierde onderzoeksproject (€700.000 subsidie) RAAK-PRO Netmobil heeft Saxion, 
de HAN en Spectrum in nauwe samenwerking met de regio en inwoners van Oost Gelre een MaaS-
platform voor kleine kernen ontwikkeld. De pilot met ca. 200 gebruikers zou starten in april 2020, maar 
door COVID-19 maatregelen is de start nu gepland voor mei 2021, wanneer de coronasituatie dat 
toelaat. De pilot heeft als doel om de werking en het gebruik van de mobiliteitsapp te evalueren. 
Belangrijk deel van de aanpak behelst het betrekken van inwoners bij de ontwikkeling en lancering van het 
MaaS-platform – een aanpak die uniek is in Nederland.

Voor de uitrol, uitbreiding en opschaling van het platform dat in dit RAAK-PRO-onderzoeksproject is 
ontwikkeld wordt volgens afspraak elk jaar in de periode 2020-2022 een werkplan ingediend bij de 
regio Achterhoek. Deze aanvraag behelst de tweede fase van het project. Het doel van deze tweede fase 
is de doorontwikkeling en validatie van het open-source-MaaS-platform en de uitbreiding met nieuwe 
vervoersvormen (WP1), en de lancering van het platform niet alleen in Oost Gelre, maar ook in 
Winterswijk, Aalten en Berkelland (WP2). Doel is om in totaal tenminste 500 gebruikers voor deze eerste 
pilot voor de bovengenoemde gemeenten gezamenlijk te werven. WP3 richt zich op het stimuleren van 
duurzaam reisgedrag via de GAON-app. Daarnaast wordt dit jaar een start gemaakt met de stapsgewijze 
ontwikkeling van een dataplatform(WP4). Tenslotte worden geleerde lessen gedeeld met andere regio’s in 
Gelderland en met andere MaaS-pilots, waarmee in een symposium het unieke karakter van zowel de 
Achterhoekse aanpak als het MaaS-platform voor het voetlicht worden gebracht (WP5). 

Dit project wordt uitgevoerd door docent-onderzoekers en (associate) lectoren van Saxion en de 
Hogeschool Arnhem Nijmegen en door adviseurs van Spectrum. Studenten worden betrokken bij het 
dataplatform (WP4). 

10 Beoogde resultaten

De resultaten van de bijdrage aan de pilot van Netmobiel in Oost Gelre, Aalten, Winterswijk en Berkelland 
zijn:

 Inwoners van Aalten, Winterswijk en Berkelland, aanvullend op de inwoners van Oost Gelre uit fase 
1, voelen zich eigenaar van de pilottoepassing.

 Netmobiel beschikbaar voor in totaal 500 inwoners in Oost Gelre, Aalten, Winterswijk en Berkelland.
 Netmobiel-app die de keuze voor duurzaam vervoer stimuleert (bijdrage aan zero-emission-vervoer, een 

ambitie uit de uitvoeringsagenda Mobiliteit) 
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 In samenwerking met studenten gemaakt eerste prototype van een dataplatform met dashboard 

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) 

Gewogen gemiddelde uurtarief van de uitvoerders: € 77,00 (berekend conform voorwaarden)

a.
b.

Uitvoering onderzoek & ontwikkeling
Out of Pocket kosten

€ 157.558
€   21.750

Totaal € 179.308

13 Financiering
a. Bijdrage vanuit de aanvrager:

In totaal 5% verdeeld naar rato van aantal uren:

- Saxion
- HAN
- Spectrum

Voor WP5 (kennisdelen) worden vanuit RAAK-PRO door Saxion 
en HAN Netmobil 120 uur  (~ € 9.000) ingebracht. I.v.m. regels 
voor stapelen van subsidie kan dit niet in bovenstaande 
cofinancieringsbedragen worden opgenomen

€ 5.891
€    485
€ 1.502
€ 7.878

b. Overige bijdragen/cofinanciering:
- Provincie Gelderland
- Gemeente Berkelland

€ 56.087
€ 10.000

Subtotaal € 73.965

c. Per saldo gevraagde bijdrage Regio Deal: € 105.343

Totaal € 179.308

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).
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Over het project wordt gecommuniceerd via de Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid (maandelijks), 
via persberichten (op momenten dat nieuwe modaliteiten, functionaliteiten en dorpen zijn 
toegevoegd), via de website netmobiel.eu (continu) en via de nieuwsbrief.

Er wordt een boekje met geleerde lessen ontwikkeld dat gepresenteerd wordt tijdens een conferentie. 

15 Mogelijke risico’s

Mogelijke risico’s die zich voor zouden kunnen doen zijn:
• Het aanbod van nieuwe vervoersmodaliteiten in de Achterhoek valt tegen
• Technologische tegenvallers (ontbrekende dataformats/standaarden, wijzigingen van 

onderliggende
• (externe) open source-componenten etc.)
• De adoptie van de app door inwoners van de Achterhoek valt tegen
• Organisatorische complexiteit (betrokkenheid gemeenten, regio, provincie, (technische) bedrijven,
• kennisinstellingen)
• Businessmodel voor het MaaS-platform komt niet tot stand
• COVID-19 maatregelen houden aan waardoor MaaS diensten / pilot niet kunnen worden uitgevoerd

16 Overige aandachtspunten

Saxion ontwikkelt en valideert een open source-oplossing (MaaS-platform) voor de Achterhoek. Er is geen 
sprake van exploitatie van het platform of van commerciële belangen. Uiteindelijk zal Saxion zich terugtrekken. 
Er wordt vanuit de Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid gewerkt aan een uitvraag voor een technische partij 
die het technisch beheer, onderhoud en de doorontwikkeling in de loop van 2021 over zal nemen van Saxion.

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

O Ja
X Nee
18 Is er sprake van staatssteun? 

(zie bijlage 3)

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

X Nee (ga verder met punt 19)

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

O Ja, namelijk € … (indien er geen vrijstelling mogelijk is, dan bijlage 4 invullen: De Minimis-verklaring)
X Nee (verder met volgende vraag)
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20. Gegevens aanvrager
Soort instantie
X Rechtspersoon, namelijk: stichting
O Overheidsinstantie, namelijk:
O Anders, namelijk:

Naam organisatie Stichting Saxion
Contactpersoon Mettina Veenstra
Telefoonnummer
E-mailadres
Postbus Postbus 7000, 7500 KB Enschede
Straat en huisnummer M.H. Tromplaan 28
Postcode en plaats 7513 AB Enschede
IBAN rekeningnummer NL51 ABNA 0490350453
Tenaamstelling rekening Stichting Saxion
Onder vermelding van Regiodeal Achterhoek 2021

Ondertekening
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend

Plaats: Enschede Datum: 01-03-20202 Naam: R.J.C. Bartelink

Functie: directeur Academie Creatieve 
Technologie

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 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

X 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 Opschaling Netmobiel 2021 - fase 2.docx 

Beoordelingsformulier Projecten

1. Naam project: Opschaling Netmobiel 2021 – Fase 2

2. Betrokken Thematafel(s): Mobiliteit & Bereikbaarheid
3. Doel/effect van het project: Fijnmazige bereikbaarheid in de Achterhoek realiseren door 

middel van de doorontwikkeling en opschaling van het MaaS-
platform Netmobiel. Tevens integratie van het platform in de 
opzet van de Achterhoek Deelvervoer Coöperatie i.o.

4. Toetsingscriteria:
a. Achterhoek Visie 2030

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

Dit project sluit aan bij “Uitvoeringsplan Mobiliteit Regio 
Achterhoek” dat als doel heeft: bijdragen aan een nog sterker 
bloeiende en innovatieve economie en een hoogwaardig 
werk-, leer-, woon- en leefklimaat. 

Dit project is de tweede fase van het project Opschaling 
Netmobiel dat vorig jaar is gestart. Het project voorziet in de 
verdere uitrol van Netmobiel in gemeentes in de Achterhoek. 
Naast de opschaling van Netmobiel geeft dit plan duurzaam 
vervoer een belangrijke plaats in, in lijn met de doelstellingen 
die in de uitvoeringsagenda zijn verwoord, een belangrijke 
impuls aan zero-emission vervoer in de Achterhoek. Dit plan 
richt zich op het stimuleren van duurzaam reisgedrag via de 
Netmobiel app, voor zowel woon-werkverkeer (in 
samenwerking met de Mobiliteitsfabriek) als voor overige 
reizen. Daarnaast wordt gestart met de ontwikkeling van een 
dataplatform, op basis van informatiebehoefte bij 
beleidsmakers en vervoersaanbieders. 

In fase 3 van dit project in 2022 zullen de kansen worden 
onderzocht voor grensoverschrijdend vervoer via de MaaS-
app. Als deze vorm van grensoverschrijdend vervoer kansrijk 
is, kan besloten worden om te investeren in het 
grensoverschrijdend beschikbaar maken van deze dienst.

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

Mate waarin het vervoer in de Achterhoek energieneutraal is.
- We kunnen het gebruik van de app inzien en aflezen wat 

het gebruik van ritdelen, OV, deelmobiliteit e.d. is. 
Hieruit zijn direct resultaten af te lezen.

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

Dit project wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband van 
organisaties (gemeenten, regio, provincie, zorginstellingen, 
ZOOV), bedrijven (Mobiliteitsfabriek, Spectrum en andere 
bedrijven die in het kader van de werkgeversaanpak worden 
betrokken), onderwijs in de Achterhoek (bijvoorbeeld 
Graafschap College voor co-creatie app met jongeren) en hoger 



onderwijs (HAN, Saxion, Universiteit Twente in de uitvoering van 
project Netmobiel).

Waaruit blijkt dat het 
project regionale impact 
heeft?

Ja, het project is gericht op een MaaS-systeem voor de hele 
regio en op het ondersteunen van een bloeiende, duurzame en 
innovatieve economie in 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

34 punten (max. is 50 punten)

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

N.v.t.

6. Advies Thematafel
Wij vragen u om akkoord te gaan met het project en de voorgestelde financiering.

Vastgesteld in Thematafel: Mobiliteit & Bereikbaarheid
Datum: 4 maart 2021



1 projecten per begin april 2021 definitief.pdf 

Projecten Regiodeal-Investeringsfonds per begin april 2021

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

Sub-totaal Slim innoveren 3.430.566 1.133.076 533.068 720.926 57.500 90.000 0 895.996

Begroting Regiodeal 1.950.000

1B Slim werken, werven en leren

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

7 Leven Lang Ontwikkelen 799.000 399.500 199.750 199.750 AB 22-4-2020

8 Achterhoeks Fonds voor Talentontwikkeling 3.958.000 682.000 236.000 525.000 350.000 815.000 1.350.000 AB 3-6-2020

9 Toolbox Statushouders 177.500 77.500 10.000 35.000 55.000 AB 8-7-2020

10 Klasse! in de Achterhoek 151.634 76.000 25.000 50.634 AB 8-7-2020

11 Pilot zelfredzaamheids route (Z route) 376.720 84.000 64.360 40.000 188.360 AB 30-09-2020

12 Move2Social Achterhoek 90.000 30.000 10.000 50.000 AB 27-01-2021

13 SmartHub Young Talent 991.877 450.000 68.800 473.077 DB april

Sub-totaal Slim werken en leren 10.376.108 1.567.280 2.684.740 1.189.110 10.000 558.743 815.000 3.551.235

Begroting Regiodeal 4.405.000 853.765

2A Fijnmazige bereikbaarheid

14 Ruraal MAAS Concept (Procesbegeleiding) 125.000 62.500 62.500 AB 6-11-2019

15 Opschaling Netmobiel 2020 249.939 12.496 112.472 30.000 94.971 AB 11-3- 2020

16 Opschaling Netmobiel 2021 179.308 7.878 56.087 10.000 105.343 DB april

17 Doorontwikkeling ZOOV op maat 273.430 15.000 219.166 1.400 37.864 AB 11-3- 2020

18 Businessplan Achterhoek Deelvervoer Coöperatie 36.888 4.644 2.244 30.000 AB 30-09-2020

19 Werkgeversaanpak Achterhoek Mobiliteitsmakelaar 2020-2021 250.000 200.000 50.000 AB 11-11-2020

20 Elektrische Deelvoertuigen Coöperatie Groenkracht Groenlo 95.118 2.550 21.600 28.107 14.400 28.461 AB 16-12-2020

21 Elektrische Deelvoertuigen Coöperatie Zonnig Zieuwent 31.706 850 7.200 6.893 2.400 14.363 AB 16-12-2020

22 Rurale HUB busstation Lichtenvoorde 252.020 160.000 42.020 50.000 DB april

23 Projectbegeleiding Duurzame Mobiliteit 29.925 10.000 19.925 DB april

Sub-totaal Fijnmazige bereikbaarheid 1.523.334 18.400 53.818 855.225 2.244 83.420 16.800 493.427

Begroting Regiodeal 1.033.058 539.631

3A Circulaire economie

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

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

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

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

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

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

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

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

32 Duurzame Eiwitproductie Achterhoek 932.495 520.510 16.150 200.000 195.835 AB 16-12-2020

33 Duurzame Onkruidbestrijding Ruwvoer (DOR) 14.744 2.656 6.044 6.044 AB 10-02-2021

Sub-totaal Circulaire economie 9.725.815 3.906.114 834.392 1.619.202 0 244.000 0 3.122.107

Begroting Regiodeal 3.294.000 171.893

4A Kwal bestaande woningvoorraad

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

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

36 Makelaar als woningmarktregisseur 187.330 86.520 50.000 8.165 42.645 AB 11-3- 2020

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

38 Leefsamen Achterhoekse woningcorporaties 1.215.794 120.456 691.525 100.953 302.860 AB 8-7-2020

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

Sub-totaal Bestaande woningvoorraad 5.972.440 499.716 2.832.851 872.953 0 336.365 0 1.430.555

Begroting Regiodeal 3.576.240 2.145.685

Financiering

1.054.004



restant

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

subsidiedeel regiodeal

4B Passende nieuwe woningen

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

41 Pilot betaalbaar tijdelijk wonen in kleine kernen 118.580 14.290 30.000 15.000 59.290 AB 11-3- 2020

42 Uuthuuskes 1.211.500 50.000 83.250 995.000 83.250 AB 10-02-2021

Sub-totaal Passende nieuwe woningen 1.788.280 50.000 69.290 213.250 0 1.115.000 0 340.740

Begroting Regiodeal 739.256 398.516

4C Transformeren en slopen vastgoed

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

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

45 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

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

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

48 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

49 Achterhoek Monitor 230.000 115.000 115.000 AB 22-4-2020

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

51 GROS: Grensoverschrijdend ondernemen, werken en leren 520.000 69.000 66.388 62.000 135.000 187.612 AB 8-7-2020

Sub-totaal Smart Governance 932.000 0 0 69.000 181.388 62.000 135.000 484.612

Begroting Regiodeal 510.545 25.933

7 Overige projecten (niet Regiodeal)

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

52aAchterhoek Rookvrij (vervolg) 64.910 14.910 50.000 AB 8-7-2020

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

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

55 Onderzoek 2e fase N18 60.000 10.000 10.000 10.000 30.000 AB 18-12-2019

56 Onverwachte hoek 606.250 606.250 AB 11-11-2020

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

58 Achterhoek Gezond Gemeenten 142.002 80.262 61.740 AB 10-02-2021

59 Totstandkoming Smarthub 2.0 36.500 36.500 DB april

Sub-totaal Overige projecten 1.876.515 87.194 105.263 60.000 1.354.012 91.740 178.306 0

TOTALEN (excl btw) 46.075.598 7.741.827 8.314.672 10.037.893 1.605.144 5.069.011 1.690.106 11.616.945 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 7.654.650

% bijdrage (co-) financiering werkelijk 100% 17% 18% 22% 3% 11% 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

Opschaling netmobiel 2021 10.000 10.000

GROS: Grensoverschrijdend ondernemen, werken en leren 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

Uuthuuskes 995.000 995.000

Achterhoek Gezond Gemeenten 8.820 8.820 8.820 8.820 8.820 8.820 8.820 61.740 ureninzet beleidsadviseurs

Rurale HUB busstation Lichtenvoorde 42.020 42.020

Totalen 1.257.749 2.291.018 190.934 186.831 196.269 487.634 458.579 5.069.011

Bijdragen per gemeente aanvullend:

Ondermijning onderdeel keurmerk veilig buitengebied 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 70.000

Begroting Regiodeal 493.419 801.942 661.344 1.051.702 542.647 721.076 527.870 4.800.000
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Verslag Algemeen Bestuur
Datum 10-03-2021
Tijd 9:00 - 11:00
Locatie Via teams
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
J. Bengevoord is verhinderd en wordt vervangen door I. Klein Gunnewiek.
Op 21 april worden de resultaten van de evaluatie gepresenteerd aan de Achterhoek 
Raad. Op 1 april presenteert Berenschot de resultaten aan de Achterhoek Board. Het 
algemeen bestuur is hiervoor ook uitgenodigd.

Voor de vacatures binnen de VNG zijn meerdere belangstellenden. Dit zal onderling 
worden afgestemd. Het algemeen bestuur constateert dat het proces minder 
transparant is dan de VNG doet voorkomen. Wellicht dit eens bij de VNG onder de 
aandacht te brengen. Punt voor de burgemeesterskring.

2 Intern controleplan/gewijzigde financiële- en controleverordening
Akkoord. M. Besselink geeft mee om bij afwijkingen een marge te hanteren voordat er 
een melding gemaakt moet worden. S. Veneman zal navragen of dit opgenomen is. 
(noot secr. Opgenomen is dat de rapporteringstolerantie voor de accountant € 
5.000 bedraagt. Voor tussenrapportages geldt dat afwijkingen op de 
oorspronkelijke ramingen van de baten en de lasten van deelprogramma’s en 
investeringskredieten in de begroting groter dan € 2.000 worden toegelicht).

3 Lobby
O. van Dijk geeft aan dat we sterker inzetten op de inhoudelijke lobby. We zien dat 
terug bij Kracht van Oost en de Omgevingsagenda Oost. Verder is er regionale 
lobbykracht meting gedaan. De Achterhoek staat daar op een mooie vijfde plek.
A. Stapelkamp is benieuwd wat er precies onderzocht is en of we hier nog wat van 
kunnen leren. Hij wil graag het onderzoek ontvangen. Actie W. Stortelder
J. van Oostrum geeft mee dat de opgaven Omgevingsagenda Oost maar beperkt 
besproken zijn op de thematafels en ook niet gelijke vorm. Het is belangrijk om ook de 
tafels goed mee te nemen in deze processen en daarmee verbonden blijven.
O. van Dijk antwoordt dat de inhoud eigenlijk geen verrassing mag zijn, want dat is 
een samenvoeging van wat al loopt.
S. Veneman vult aan dat vaak één tafel besluitvormend is en de andere(n) informatief. 
Dat wordt tussen de voorzitters afgestemd. De Omgevingsagenda lag bij de Board en 
was voor de tafels informatief. Afgesproken wordt om in de voorleggers van de tafels 
hier nog extra aandacht aan te geven.



A. Bronsvoort stelt voor om een inhoudelijke sessie over Kracht van Oost te beleggen. 
Dit idee wordt breed gedragen en mogelijk kan dan ook de Omgevingsagenda Oost 
hierin een plek krijgen. Breed uitnodigen, in analogie met de WUR sessie. Actie S. 
Veneman/ W. Stortelder.
A. Stapelkamp constateert dat het ambtelijk lobbyoverleg tussen regio en gemeenten 
goed en groeiend is. Wel vraagt hij aandacht voor het ophalen van input uit de 
gemeenten. Het is nog teveel eenrichtingsverkeer.

S. Veneman meldt dat het (digitale) Lentediner op 19 mei in voorbereiding is. In 
september is er mogelijk een fysiek moment. Er zal nog een bestuurlijke werkgroep 
worden gevormd. Verder ontvangen alle nieuwe Kamerleden op hun eerste werkdag 
een presentje uit de Achterhoek.

4 Wijziging Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek (25ste wijziging)
Zes raden zijn inmiddels akkoord gegaan met de wijziging. De Raad van Bronckhorst 
besluit 25 maart. Morgenavond is de commissievergadering waar het voorstel 
voorligt. Gelet op de besluitvorming in GS op 25 maart zal W. Stortelder de provincie 
hierover informeren. 
Akkoord.

5 Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2021 en Nadere regels Projecten 
Achterhoek Visie 2030
Akkoord. A. Stapelkamp geeft aan dat in de nadere regels nu geen rol voor het AB is 
opgenomen zoals afgesproken. S. Veneman antwoordt dat dat juridisch lastig is en 
daarom de rol van het AB expliciet in het voorstel is opgenomen. Daarmee ligt dat 
vast.
M. Boumans benadrukt dat de gemeente Doetinchem eraan hecht dat de procedure 
dan ook steeds zorgvuldig doorlopen wordt. En dat het algemeen bestuur ook 
geïnformeerd moet worden over de uitkomsten van bespreking in thematafels en 
Board.

6 Projecten Regio Deal en Investeringsagenda
Akkoord. Ten aanzien van het project Achterhoek Gezond Gemeenten wordt 
benadrukt dat de gemeenten op dit moment geen capaciteit hebben voor het 
Kavelmodel. Dat is ook zo benoemd in de thematafel en een aantal gemeenten is ook 
niet akkoord gegaan met het project. S. Veneman geeft aan dat het voorstel juist 
bedoelt is om de gemeenten te ontlasten door het inhuren van capaciteit 
(kwartiermaker). Wel zal er beperkt capaciteit van de gemeenten worden gevraagd 
omdat de kwartiermaker de inhoudelijke verbinding met de gemeenten moet kunnen 
maken. Ze geeft aan dat dit knelpunt (ambities en besluitvorming in thematafels en 
het leveren van capaciteit hiervoor) ook in de evaluatie terugkomt. 
Inhoudelijk zijn alle gemeenten positief over het Kavelmodel, hiermee zetten we ons 
ook landelijk op de kaart. De vraag is wel of de gekozen oplossing de gemeenten 
voldoende ontlast. Het algemeen bestuur gaat akkoord maar vraagt expliciet oog voor 



het niet overvragen van de gemeenten. Ook op termijn als de extra capaciteit weer 
wegvalt. Daar blijft spanning op zitten.

7 Verslagen van de vergadering van 27 januari 2021 en 11 februari 2021
Akkoord.

8 Rondvraag en sluiting
A. Stapelkamp vraag om na de verkiezingen weer even te investeren in de contacten. 
Actualiseren netwerk analyse.
A. Bronsvoort vraagt aandacht voor het onderzoek over de opslag van kernafval in 
ondergrondse zoutkoepels in Duitsland. In verschillende gemeenten zijn moties 
hierover ingediend. Nadenken over hoe we als Achterhoek hierin gaan opereren en de 
lijn naar de provincie leggen. Belangrijk is om goed betrokken te blijven en in positie 
te komen. Is lange termijn, maar vinger aan de pols is nodig. J. van Oostrum stelt voor 
om hier ook met de Duitse collega’s over van gedachten te wisselen. Het zou goed zijn 
om de Duitse collega’s weer (digitaal) te ontmoeten. Actie: S. Veneman/J. 
Bengevoord.
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