Raadsbericht 2, juli 2015
Beste raadsleden,
Graag informeer ik u deze maand opnieuw over werkzaamheden en resultaten van Regio
Achterhoek. Hebt u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen? Mail mij gerust!
Volg de Regio ook via twitter op @regioachterhoek.
Ook Achterhoek2020 heeft regelmatig nieuws; u kunt zich abonneren op de nieuwsbrief
Achterhoek2020 via www.achterhoek2020.nl .
Wat speelt er nu? De aanleg van glasvezel in het buitengebied vraagt veel aandacht. Het Lentediner
heeft nieuwe afspraken opgeleverd en minister Blok deed een aantal toezeggingen toen wij hem op
15 juni de Samenwerkingsagenda aanboden.
Rest mij u alvast een heel fijne zomer toe te wensen om u op te laden voor een bruisend
Achterhoeks najaar! Noteer alvast in uw agenda: 30 september: Achterhoek2020-bijeenkomst van
19.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 18.00 uur). Locatie volgt. Ik hoop u dan te ontmoeten!
1. Glasvezel buitengebied: op zoek naar oplossingen
Snel internet voor het buitengebied komt er, maar het duurt langer dan gehoopt. Provincie en
gemeenten besloten eind vorig jaar zelf een netwerk aan te leggen en daarvoor een eigen
glasvezelbedrijf op te richten. Europese wetgeving leek mogelijkheden te bieden, maar nu blijkt
dat de regels anders moeten worden uitgelegd. Provincie en gemeenten zijn hierover in gesprek
met minister Kamp (EZ). In september staat een volgend overleg gepland. Samen zijn zij naarstig
op zoek naar een passender aanpak binnen de mogelijkheden, bijvoorbeeld als het gaat om
ongeoorloofde staatssteun. De aanleg van het netwerk loopt nu via een aantal stappen met
tussentijdse toetsing in de markt. Dit vraagt nog ongeveer een jaar. Tot die tijd is snel internet in
het buitengebied nog niet mogelijk. Ook is nog niet precies duidelijk welke gevolgen dit alles
heeft voor het op te richten eigen glasvezelbedrijf. Ik houd u uiteraard op de hoogte.
Lees meer
2. Resultaten van het Achterhoeks Lentediner
Tijdens het Lentediner op 21 mei heeft de Achterhoek zich zelfbewust gepresenteerd in Den
Haag. Minister Asscher en zo’n twintig Tweede Kamerleden werden bijgepraat aan tien tafels
waar deelthema’s uit de hoofdopgaven van de Achterhoek Agenda 2020 (Werken, Wonen en
Bereikbaarheid) aan bod kwamen. Daarna zijn diverse afspraken gemaakt voor werkbezoeken en
vervolggesprekken. Een greep hieruit:
- Na de vakantie gaat Tweede Kamerlid Remco Dijkstra (VVD) in gesprek met Achterhoekse
ondernemers over belemmeringen die het bedrijfsleven ervaart;
- De Achterhoek, die momenteel werkt aan een Meststrategie, heeft zich aangeboden als
proeftuin voor het oplossen van de mestproblematiek. De Achterhoek pleit er bijvoorbeeld
voor om mest aan te merken als grondstof;
- In het najaar worden Tweede Kamerleden uitgenodigd voor een Achterhoekbrede
conferentie ‘Onderwijs Duits’, een voor de Achterhoek zeer belangrijk onderwerp;
- De samenwerkende Achterhoekse woningcorporaties willen met Kamerleden verder praten
over leegstand en hoe hiermee om te gaan. Roald van der Linde (VVD) legt speciaal hiervoor
een werkbezoek af in de Achterhoek.
3. Samenwerkingsagenda Achterhoek en Rijksoverheid
Op 15 juni overhandigde de Achterhoek de Samenwerkingsagenda aan minister Blok. Hierin
staan alle onderwerpen waarvoor de Achterhoek extra steun van het Rijk vraagt. In de bijlagen
vindt u aanvullende informatie.
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Tijdens de overhandiging in Neede deed minister Blok een aantal toezeggingen. Wij zien dit als
mooie resultaten van onze actieve lobby:
- Bij evaluatie van de wet op de verhuurdersheffing wordt de Achterhoek hetzelfde behandeld
als andere krimpregio's. Dat betekent dat bij sloop wordt gecompenseerd voor de
zogenaamde verhuurdersheffing. Deze compensatie kan oplopen tot een substantieel
bedrag;
- De minister gaat nog eens heel goed kijken naar de leegstand, de sloopopgaaf en de rol de
overheid daarbij kan vervullen. Hij attendeerde ons op goede voorbeelden elders. De regio
zal daarvan gretig gebruik maken;
- De minister daagde de Achterhoekse corporaties tijdens zijn bezoek uit om de problematiek
in kaart te brengen die onbedoeld ontstaat bij investeren in het verduurzamen van
huurwoningen. Corporaties moeten bij het toekennen van huurwoningen een
‘passendheidstoets’ hanteren. Door verduurzamingsmaatregelen gestegen huurprijzen
kunnen daardoor een probleem opleveren. De minister ziet graag
(experimenteer)voorstellen tegemoet om hiermee om te gaan;
Lees meer
Met vriendelijke groet,

Rik Swieringa
secretaris-directeur

